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نتمسك بحل شامل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق حدود و.. سنواصل تعزيز صمود المقدسيين: الملك •
١١  .١٩٦٧  

  ١٢  .الوصاية الهاشمية قائمة ومستمرة على القدس: العبادي •

  ١٤  .فزازيةاألردن يدين االقتحامات اإلسرائيلية لألقصى ويحذر من ممارساته االست •

  ١٥  .ً لوفاة الشريف الحسين بن علي غدا٨٨الذكرى  •

  ١٧  .األردن ثابت على مواقفه الداعمة إلقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس: غنيمات •

  ١٨  .ونحن معكم.. موقف األردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير: الملك •

  ٢١  .شرفة تجاه القدس والمقدساتمواقف م: في العيد العشرين للجلوس الملكي •

  ٢٣  .مهوى أفئدة الهاشميين وجهود ملكية متواصلة لحمايتها.. القدس •

  ٢٤  .ًتتويج دولي للملك داعما للوئام بين األديان وحماية مقدسات القدس •

  ٢٥  .موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس: الملك •

  ٢٦  .ملتقى خيري في القدس •

  ٢٦  .ًتخذ قرارا بشأن ورشة البحرين سنعلنهعندما ن: الصفدي •

  ٢٩  ".صفقة القرن"مشاركون في مهرجان نصرة القدس يؤكدون رفض  •

  ٣٢  .قاضي القضاة يلتقي وزير الشؤون الدينية التونسي •

ً ملكا وشعبا –لن يتنازل األردن : ولي العهد للخريجين •   ٣٢  . عن وصاية المقدسات في القدس–ً

  ٣٣  .كد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدساتتؤ" فلسطين النيابية" •

  ٣٣  . مغربي لصفقة القرن والتأكيد على الموقف الثابت من الوصاية الهاشمية–رفض برلماني أردني  •

يجب أن تكون القدس .. الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أدى لتأجيج الفتنة والتطرف العالميين: الملك •
  ٣٥  .ًمدينة تجمعنا ورمزا للسالم

  ٣٦  .لن نتخلى عن القضية الفلسطينية شاء من شاء وأبى من أبى •

  ٣٦  .موقفنا من القضية الفلسطينية لن يتغير بمشاركتنا في ورشة البحرين: غنيمات •

  ٣٦  .الملك يؤكد اهمية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة •

  ٣٧  .موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت وواضح: الملك •
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االنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى خرق : بيان صحفي ألمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس •
  ٣٧  .للشرعية الدولية

: في العيد العشرين للجلوس الملكي.. مقابلة صحفية مع أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس •
  ٣٨  .مواقف مشرفة تجاه القدس والمقدسات

  ٤٠  .أهلنا الصامدين في فلسطين والقدسرسالة إلى  •

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس يستقبل رئيس قسم العلوم االنسانية في جامعة ابن خلدون في  •
  ٤١  .مدينة تيارت الجزائرية

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس يلتقي رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس ورئيس  •
  ٤٢  .ومي الفلسطيني في القدسالصندوق الق

  ٤٣  .اللجنة الملكية لشؤون القدس •
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  ٤٥  .ندعم الوصاية الهاشمية على القدس وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم: بن تركيالسفير السعودي  •

  ٤٧  .قمة مكة اإلسالمية ترفض المساس بالوصاية الهاشمية على مقدسات القدس •

  ٥٠  .إسالمي خالصالمسجد األقصى : الحسيني •

  ٥٠  .تحذير مقدسي من مساعي االحتالل تغيير الوضع القائم في األقصى •

  ٥١  .الوطني الفلسطيني يندد باالنتهاكات اإلسرائيلية ويصفها بالحقد العنصري •

  ٥٢  .فلسطين النيابية تثمن مواقف الملك بالقمة العربية •

  ٥٣  .لوحيد للسالم الشاملمتفقون مع ألمانيا أن حل الدولتين السبيل ا: الصفدي •

  ٥٤  ".الجنائية الدولية"فريدمان مستوطن بلباس أميركي وسنشكوه لـ : الخارجية الفلسطينية •

  ٥٥  .الدستور تنشر نص مشروع قرار أمام الكونغرس يؤيد حل الدولتين •

  ٥٨  .مفتي مصر يدين اقتحام األقصى ومخططات تهويد القدس •

  ٥٨  .لي بالقدسإسبانيا تدين االستيطان اإلسرائي •

  ٥٩  .فريدمان يساعد االحتالل اإلسرائيلي على ضم أجزاء من الضفة: المالكي •

  ٦٠  .يدين تصريحات فريدمان وقرار البناء االستيطاني األخير بالقدس" الفلسطيني"مجلس الوزراء  •

  ٦٠  ".البحرين االقتصادي"االستعدادات األميركية هشة وتواجه صعوبات بشأن  •

  ٦١  .ًأي طرح اقتصادي لن يكون بديال لحل سياسي ينهي االحتالل: ةوزير الخارجي •

  ٦٢  .الرئيس الروماني يعلن معارضته نقل سفارة بالده إلى القدس المحتلة •

  ٦٣  .الجامعة العربية تدين قرار رئيس وزراء مولدوفا بنقل سفارة بالده إلى القدس •

  ٦٣  .أولوية على كل شيء" أمنها"و " إسرائيل"تحمي " صفقة القرن.. "سفيرة أمريكية تكشف •

  ٦٤  ".صفقة القرن"روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء ما يسمى بـ : ديسياتنيكوف •
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  ٦٥  . دولة فلسطينية مدخل الستقرار المنطقة: العربيةالجامعة •

  ٦٥  .تركيا لن تقبل بحل يستبدل القدس وفلسطين بالمال: جاوش أوغلو •

  ٦٦  ".الورشة"ط وسنسق" الصفقة"أسقطنا : الفلسطينيون •

  ٦٧  .مؤتمر في طاجكستان يؤكد على دعم الوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة في القدس •

  ٦٨  .نرفض فرض أمر واقع جديد بالقدس: أردوغان •

  ٦٩  .اجتماع تنسيقي في األردن لدول عربية مضيفة •

  ٦٩  .قد تؤجل" صفقة القرن: "إدارة ترامب •

  ٧٠  .BDS حربا قذرة ضد حركة تخوض" إسرائيل: "صحيفة إسبانية •

  ٧٠  .تطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم االحتالل ومستوطنيه" الخارجية الفلسطينية" •

  ٧١  .قراءة في تموضعه االستراتيجي: ً عاما٧١الكيان اإلسرائيلي بعد  •

  ٧٥  .إذا حضرنا ورشة المنامة وطرح شيء ال نقبله" ال"سنقول : األردن •

  ٧٦  . الخارجية يشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبيوزير •

  ٧٧  .السعودية تطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس •

  ٧٨  .هنية ال يمكن لصفقة القرن أن تأخذ القدس واألقصى منا •

  ٧٨  .اجتماع عربي لبحث توفير شبكة أمان لفلسطين •

  ٧٩  .قف فلسطين ثابتومو..  تقترب"ورشة البحرين" •

  ٨١  .لتأكيد ثوابته بالقضية الفلسطينية" ورشة البحرين"مراقبون يرجحون مشاركة األردن في  •

  ٨٣  .األردن والمغرب متفقان حول القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية: المعايطة •

  ٨٤  ."ورشة البحرين"عطية يدعو لمقاطعة  •

  ٨٤  .ا الطريق الوحيد إلقامة سالم عادل ودائمٕحل الدولتين وانجاز حقوق شعبن: عريقات •

  ٨٥  .عن نقل سفارتها إلى القدس مولدوفا تتراجع •

  ٨٦  .الخطة االقتصادية لن تخرج بنتائج.. فلسطين •

  ٨٧  .سنوات من الجهود لحل النزاع •

  ٨٩  .ً مليون دوالر شهريا١٠٠دعم عربي للفلسطينيين بـ  •

  ٩٠  .قبل به العربأي شيء يقبل به الفلسطينيون سي: الجبير •

  ٩٠  . تمثل خدعة كبرىاالقتصادخطة كوشنير لتحسين : البرغوثي •

  ٩١  . مؤسسة أوروبية ترفض ورشة البحرين وصفقة القرن٧٥ •

  ٩٢  .الفلسطينيين" إغراء"سنارة مؤتمر البحرين االقتصادية تخفق في  •

  ٩٣  . إلى حل الدولتينًالملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سالم عادل ودائم استنادا •

  ٩٣  .السعودية تؤكد موقفها الثابت ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية •

  ٩٤  .ٕالملك أعاد للقضية الفلسطينية حضورها كأولوية عربية واسالمية: المعايطة •
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  ٩٥  .الملك" الءات"مشاركة األردن في ورشة البحرين ال تتعارض مع مواقف عمان و: سياسيون •

  ٩٦  .لتحقيق السالم عبر االقتصاد" فرصة القرن"ح على الفلسطينيين كوشنير يقتر •

  ٩٨  .صفقة القرن مؤامرة الستهداف القضية الفلسطينية: النيابية" اإلصالح"اإلسالميون و •

ومخرجاته ال .. مؤتمر البحرين مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية برؤية صهيونية: االخوان المسلمين •
  ٩٨  .تمثل الشعوب

  ٩٩  .يبحث مع عباس تطورات القضية الفلسطينيةلك الم •

  ٩٩  .البرلمان العربي يطالب رومانيا بعدم نقل سفارتها للقدس •

  ٩٩  ".األقصى"االحتالل يهاجم الرئيس التشيلي لزيارته  •

  ١٠٠  .وكوشنر يدعوهم للمشاركة بالخطة األميركية".. مؤتمر البحرين"الفلسطينيون يصعدون ضد  •

لوطنية ليست عقارات تباع وتشترى والحل السياسي يجب أن يسبق أي مشاريع الحقوق ا: عباس •
  ١٠٢  .اقتصادية

  ١٠٣  .عشراوي تدين الحملة اإلسرائيلية المستمرة على القدس وتطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا •

  ١٠٤  ."استبدال اصطالح المستوطنات بمدن أو أحياء سكنية"ينتقد تصريحات غرينبالت : عريقات •

  ١٠٤  ."سيئة"أوقفت الدعم المالي عن الفلسطينيين ألنهم يقولون أشياء : ترامب •

  ١٠٥  .أميركا للتخلي عن خطة كوشنر الفاشلةفي دعوات : فورين بوليسي •

  ١٠٦  .اإلسرائيليةننسق مع األشقاء في األردن لمواجهة مخاطر الحفريات : الهباش •

من شأنه تحقيق االزدهار لالستيطان االستعماري غرينبالت وفريدمان يقومان بكل ما : عريقات •
  ١٠٧  .العنصري

  ١٠٧  . في القدس المحتلةاإلسرائيليةتحذر من خطورة الحفريات  الفلسطينية لرئاسةا •

  ١٠٧  .بتهويد القدس) فريق ترمب(الفلسطينيون يتهمون  •

  ١٠٨  ."ال يضرهم من خذلهم: "الكويت تساند فلسطين •

  ١٠٩  . خطة سالم خارج القانون الدوليالفشل مصير أي: مقرر أممي •

  ١١٠  .ترغب بصفقة" السلطة"خطتنا للسالم األكثر صعوبة بالعالم و: ترامب •
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ٕشهيد فلسطيني واصابة آخر  "األقصى"ً ألفا يؤدون الجمعة اليتيمة في ٢٧٠.. رغم إجراءات االحتالل •
  ١١٢  .خالل محاولتهما الدخول للقدس للصالة

  ١١٣  .تشمل عاصمة فلسطينية في أبو ديس" صفقة القرن: "مسؤول إسرائيلي •

  ١١٤  .نسخة إلكترونية من نقد أفكار هيكل سليمان الواردة في النص التوراتي •

  ١١٤  .اليوم ..ًاستنفار في القدس تحسبا القتحام واسع تحت االحتالل" توحيد المدينة"في ذكرى ما يسمى بيوم  •

  ١١٦  .إلى البراقمن سلوان " تلفريك"إقرار .. القدس •
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  ١١٨  .انتهاكات إسرائيلية تتصاعد •

  ١١٩  ".صفقة القرن"مسمار جديد في نعش  •

  ١٢٠  . مرة خالل أيار الماضي٣٠أكثر من " األقصى"االحتالل انتهك ودنس : األوقاف الفلسطينية •

  ١٢١  . الشهر الماضي٣٧٠ويعتقل .. ً فلسطينيا٢٩االحتالل يعدم : منظمة التحرير •

  ١٢٣  . مليون دوالر لفلسطينيي الضفة١٦اإلسرائيلي ينهب االحتالل  •

  ١٢٤  ".األقصى"ووزير إسرائيلي يقود المستوطنين القتحام .. تنتقد الصمت الدولي" الخارجية الفلسطينية" •

  ١٢٦  .النهب والتهويد بأمر القضاء.. العقارات التاريخية في القدس •

  ١٢٨  .صفقة القرن بين ضبابية المشهد وخطورة الموقف •

  ١٣٠  .ً ألفا أدوا صالة الجمعة في األقصى٥٠ •

  ١٣٠  .الغطرسة االستعمارية الجديدة لخطة كوشنر •

  ١٣٢  .ًمنزال بالقدس ٢٥٥حملة إسرائيلية واسعة النطاق لهدم  •

  ١٣٣  .قرار االحتالل بهدم المباني بصور باهر عمليات تطهير عرقي عنصري: "الفلسطينية "الخارجية •

  ١٣٤  .ؤتمر البحرين يمهد لضم أجزاء من الضفةم: مركز إسرائيلي •

  ١٣٥  . صورة قبة الصخرة من لوحة للحرم القدسيأزالتبلدية القدس ": هآرتس" •

  ١٣٦  .تحذيرات من تصاعد عمليات هدم المنازل بالقدس •

  ١٣٦  .ومؤتمر البحرين" لصفقة القرن"تحرك فلسطيني لتشكيل جبهة رفض عربية ودولية  •

  ١٣٨  .م أجزاء من الضفةيؤيد إسرائيل في ض •

  ١٣٩  ".الكنيست"االحتالل يؤجل إخالء الخان األحمر إلى ما بعد انتخابات : القدس •

  ١٤٠  . بناية سكنية بالقدس ويطرد عشرات العائالت الفلسطينية١٦االحتالل يهدم  •

  ١٤١  .أوضاع المقدسيين حرجة وبحاجة لخطة عمل شاملة: وزير شؤون القدس •

  ١٤٣  .!سطين ليست للبيعفل".. صفقة القرن" •

  ١٤٥  . مليار دوالر لدعم اقتصاديات الفلسطينيين وجيرانهم٥٠: خطة السالم األميركية •

  ١٤٦  .٢٠١٩ لتغطية موازنة "أونروا"مليار دوالر حاجة  1.2 •

  ١٤٨  .الفلسطينيون يحذرون من تصفية قضيتهم •

  ١٥٠  . يزيد عن مليون مستوطن مستوطنات في الضفة بما فيها القدس والعدد٥٠٣: آخر اإلحصاءات •

  ١٥١  . عام على الصراع١٠٠ •

  ١٥٢  .الءات الملك الثالث عنوان األردن في مؤتمر البحرين •

  ١٥٤  .عدم مشاركتنا في مؤتمر البحرين أسقط الشرعية عنه: الحكومة الفلسطينية •

ًال نخشى صفقة أو ورشة والقدس ستبقى عربية .. المقدسيون • ً.  ١٥٧  

  ١٥٨  .ومؤتمر البحرين" صفقة القرن" فلسطين المحتلة ضد إضراب شامل يعم •

  ١٦٠  .آالف الفلسطينيين يؤدون صالة الجمعة برحاب المسجد األقصى رغم إجراءات االحتالل •



  
  ٧ 

  ١٦٠  .االحتالل يفقد السيطرة على المواجهات التي امتدت من العيسوية لبلدات وأحياء القدس •

  ١٦١  .ير مسبوقة من االحتاللُبلدة مقدسية تقاسي هجمة غ.. العيسوية •

  ١٦٣  .هكذا يضم االحتالل أراضي القدس.. ً منزالًمنزال •
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.. سنواصل تعزيز صمود المقدسيين: الملك

نتمسك بحل شامل يضمن حقوق و

  ١٩٦٧الفلسطينيين وفق حدود 
 

أكد جاللة الملك عبداهللا  -   بترا–مكة المكرمة  
الثاني في كلمته التي ألقاها في الدورة الرابعة عشرة 

سالمية العادية لمنظمة التعاون اإلسالمي بمكة للقمة اإل
المكرمة الليلة، أن انعقاد القمة يأتي في وقت نحن بأمس 
الحاجة فيه لتوحيد المواقف والجهود لتمكين األشقاء 

  .الفلسطينيين من نيل حقوقهم العادلة ودعم صمودهم

وشدد جاللته على أن األردن وانطالقا من 
دسات اإلسالمية والمسيحية الوصاية الهاشمية على المق

في القدس الشريف، سيواصل العمل على تعزيز صمود 
الـمقدسيين والتصدي ألي محاولة لفرض واقع جديد أو 

  .تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها

  :وتاليا النص الكامل لكلمة جاللة الملك

  بسم اهللا الرحمن الرحيم"

لنبي العربي الهاشمي والصالة والسالم على سيدنا محمد ا
  .األمين

أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،أصحاب 
المعالي والسعادة، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  .وبعد

فيسرني في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير 
 الحرمين للمملكة العربية السعودية الشقيقة وأخي خادم

الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على استضافة 
هذه القمة التي تنعقد في وقت نحن بأمس الحاجة فيه 
لتوحيد المواقف والجهود لتمكين أشقائنا الفلسطينيين من 

  .نيل حقوقهم العادلة ودعم صمودهم

نلتقي في هذا الشهر الفضيل، ومن هذه األرض 
لشريف، نـتوجه بأنظارنا المباركة من مكة وحرمها ا

  .وقلوبنا إلى قبلتنا األولى، المسجد األقصى المبارك

إن الـمبادرة العربية للسالم، التي تبـنـتها دول 
منظمة التعاون اإلسالمي، تؤكد التزامنا بخيار السالم 
العادل والشامل على أساس حل الدولتين كخيار 
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بي استراتيجي يضمن حقوق األشقاء الفلسطينيين ويل
طموحاتهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على 

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 
الشرقية، ويعالج جميع قضايا الوضع النهائي وعلى 

  .رأسها القدس والالجئون

  الحضور الكرام، إخواني القادة،

يواجه أشقاؤنا الفلسطينيون ظروفا اقتصادية 
 تكثيف جهودنا لدعم صعبة تستدعي منا جميعا

صمودهم، بما في ذلك دعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
لـتستمر في ) األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

تقديم خدماتها ألكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني، 
الذين يجب ضمان حقوقهم وخاصة حقهم في العودة 

  .والتعويض

 ونحن في األردن، وانطالقا من الوصاية
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس الشريف، سنواصل، وبالتنسيق مع أشقائنا 
الفلسطينيين وبدعمكم ومساندتكم، العمل على تعزيز 
صمود إخواننا الـمقدسيين والتصدي ألي محاولة لفرض 
واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم 

  .فيها

  الحضور الكرام،إخواني القادة، 

إن رسالـتـنا للعالم أجمع هي أن ال مكان للفكر 
الظالمي في ديننا اإلسالمي الحنيف، دين الرحمة 
والتسامح الذي يـؤكد على قيم الحياة والـمحبة وصون 
النفس البشرية، ولذلك فنحن مستمرون بالعمل مع 
شركائنا، ضمن نهج شمولي، لمواجهة الفكر المتطرف 

نا ضد هذا الفكر الظالمي الهدام والتصدي وتوحيد خطابـ
لخطاب الكراهية واإلقصاء وتنامي ظاهرة الخوف من 

  .اإلسالم

وفي الختام، نأمل أن تـكون هذه القمة فرصة 
لتعزيز التعاون وتوحيد المواقف بيننا برؤية مشتركة 

تحقق آمال شعوب األمة اإلسالمية وترتقي إلى مستوى 
  . نـتحملها جميعاالمسؤولية التاريخية التي

  ".والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

وضم الوفد األردني المشارك في القمة الذي 
ترأسه جاللة الملك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
أيمن الصفدي، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق 
الدكتور بشر الخصاونة، والمستشار الخاص لجاللة 

لسفير األردني في الرياض علي الملك علي الفزاع، وا
  .الكايد

  ٣ص ١/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الوصاية الهاشمية قائمة ومستمرة : العبادي
  على القدس

  

أكد األمين العام لوزارة األوقاف ومسؤول ملف 
القدس عضو اللجنة الوطنية األردنية للتراث العالمي في 

الوصاية "اليونسكو المهندس عبداهللا العبادي إن 
لهاشمية على المقدسات في القدس هي حق تاريخي ا

ديني عقائدي رسمي توثيقي وقانوني وبحكم الوصاية فإن 
جاللة الملك عبداهللا الثاني هو صاحب الوصاية و خادم 

  .     " المقدسة في القدساألماكن

قائمة وليست " وبين ان الوصاية الهاشمية
ة  هو لدولاألرضمهددة ومستمرة،فحق السيادة على 

فلسطين والرعاية على المقدسات في القدس قائمة 
وكشف العبادي أن مجموع ". للقيادة الهاشمية األردنية

قيمة االعمارات الهاشمية للمقدسات في القدس منذ عهد 
الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى 

  . ولغاية اآلن تتعدى المليار دوالر

هو ) صى المباركالمسجد األق(وبين العبادي أن 
 األرضاألرض وما عليها والتي دار عليها السور فوق (

، ) دونما١٤٤وتحت األرض من جهاته األربع ومساحته 
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الجامع األقصى : ويشمل المسجد األقصى المبارك أبنية
وقبة الصخرة المشرفة والمصلى المرواني واألبنية األخرى 

 واألبواب واألروقةوالقباب والمآذن والبوائك والمدارس 
والمنابر والمصاطب وآبار المياه وحائط البراق والمتحف 

 إليهاإلسالمي وما هو موقوف على المسجد وما يؤدي 
من مساحات حوله وغيرها من المعالم التي تزيد على 

  .  معلم٢٠٠

 بإدراج البلدة ١٩٨١وأوضح أن األردن قام عام 
لمي القديمة في القدس وأسوارها على الئحة التراث العا

 المتحدة للتربية والثقافة والعلوم األممفي منظمة 
 اإلنسانيمن أجل الحفاظ على التراث ) اليونسكو(

 على الئحة إدراجهاوالمعماري التاريخي للمدينة كما تم 
 حتى ال يتم ١٩٨٢التراث العالمي المهدد بالخطر عام 

وعن .  طمس المعالم التاريخية والتراثية للقدسأوتغيير 
ة الهاشمية للمسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية الرعاي

 منذ عهد أصال العبادي انها بدأت أكدبالقدس الشريف، 
اإلسالم األول منذ أن أسري برسولنا الكريم العربي 
الهاشمي األمين محمد صلى اهللا عليه وسلم، من البيت 
الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد األقصى في القدس 

 باألنبياءلعال وصلى نبينا الكريم وعروجه للسماوات ا
 في المسجد األقصى ومن هنا بدأت حقيقة الرعاية ًإماما

  . الهاشمية لألقصى

وأشار إلى أن الرعاية استمرت منذ عهد اإلسالم 
األول إلى أن فتح القدس الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
اهللا عنه ثم جاء األمويون حيث استمرت الرعاية وتركزت 

 ازدهار لهذه الرعاية ولذلك فان أغلب المباني وكان هنالك
 لوجود مبان من إضافة هي مبان أموية اآلنالتي نراها 

  . العصور اإلسالمية المختلفة

وقد استمرت رعاية السالطين والملوك والزعماء 
والخلفاء للقدس وللمسجد األقصى باعتباره درة المدينة 

شريف  في العصر الحديث فان الأما. على مر الزمن

الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى ناداه وبايعه 
 المؤمنين ما وأميرأهل فلسطين على أن يكون الخليفة 

ونادى أهل القدس الشريف الحسين .  حكم اهللا فيهمأقام
العمار المسجد األقصى المبارك وتبرع حينها الشريف 

 ٢٤ بمبلغ ١٩٢٤الحسين في أول اعمار هاشمي سنة 
نار ذهبي خص بها المسجد األقصى المبارك من  ديألف

  . أصل مبلغ أكبر تبرع فيه للقدس

ولفت إلى أنه في السنة نفسها تم تعيين األمير 
ًليكون متابعا لهذا االعمار ) حينذاك (األولعبداهللا 

 القدس أهلالهاشمي وهنالك رسائل خطية موجهه من 
هللا  عبدااألميريشكرون الشريف الحسين بن علي وابنه 

  . على اعمارهم للمسجد األقصى

واستمرت الرعاية والوصاية الهاشمية على 
:  وتابع.القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها

 والذي األولاستمرت الرعاية في عهد الملك عبداهللا "
استشهد على عتبات المسجد األقصى ويشهد الجميع 

لملك  وكيف ان الجيش العربي بقيادة ا١٩٤٨معركة عام 
 حافظ على الشطر الشرقي من القدس رغم األولعبداهللا 

كل المؤامرات التي كانت حينئذ على العرب والمسلمين 
ًفيها ثم جاء بعد ذلك الملك طالل وكان جنديا من جنود 

  ".  القدسأسوارالجيش العربي األردني وحارب على 

بعدها جاء الملك الحسين بن طالل وفي : "وقال
ار الهاشمي الثاني والثالث للمسجد عهده صار االعم

قانون لجنة اعمار (مشروع  األقصى وأمر بإصدار
والتي ) المسجد األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة

بدورها حافظت ورعت ورممت وصانت المسجد األقصى 
بكافة مبانيه ومرافقه بعد ان كانت مباني المسجد األقصى 

بذلك : "أوضح أنهو".  التلف المختلفةألنواعقد تعرضت 
كان البد من مأسسة عمل رعاية المسجد األقصى وهذه 

 ٣٢ القانون األردني رقم إصدار من خالل أتتالمأسسة 
 والخاص برعاية المسجد األقصى المبارك ١٩٥٤لسنة 
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 المشرفة من ترميم ورعاية وحماية لكامل الصخرةوقبة 
  ومساطبه وساحاته وفيهوأروقتهالمسجد األقصى وقبابه 

 واأليوبي األموي معلم إسالمي منها )٢٠٠ (أكثر من
والمملوكي وكلها معالم تاريخية مهمة من جميع العصور 

  ". اإلسالمية السابقة

واستذكر العبادي كيف ان الملك الحسين بن 
 لترميم قبة الصخرة ١٩٩٤طالل باع بيته في لندن سنة 

حيث استبدل القبة الخارجية بأخرى جديدة مصنوعة من 
فائح النحاس المخلوط بالزنك والمعالجة بطبقة من ص

 قيراط بعدما كانت القبة مكسوة بصفائح ٢٤الذهب عيار 
 المذهبة وقام بتركيب الرخام على الجدران األلمنيوم

الداخلية وترميم بالط القاشاني الخارجي، كما وتمت 
صيانة الزخرفة الداخلية في القبة الخشبية وتركيب نظام 

وقال أما في عهد . طفاء من الحريق الحقا واإللإلنذار
حفظه اهللا  - جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين

 فقد كان المسجد ١٩٩٩ورعاه ومنذ توليه الحكم سنة 
بإنشاء  جاللته أمراألقصى المبارك محط اهتمامه حيث 

الصندوق الهاشمي العمار المسجد األقصى وقبة (
ي العمار قبة الصخرة ويعمل الصندوق الهاشم) الصخرة

  .٢٠٠٧ لسنة ١٥وفقا لقانون رقم 

الذراع المالية  وأشار إلى أن هذا الصندوق يعد
 المتبرعين للصندوق أولللجنة االعمار وكان جاللته 

حاليا لدينا  -وتوالت تبرعات جاللته وبحسب العبادي 
ماليين دوالر منها ما تم ) ٥-٤(مشاريع اعمار بقيمة 

هو قيد التنفيذ وجميعها من جيب جاللته انجازه ومنها ما 
ولفت إلى أنه إلى جانب موازنة الحكومة . الخاص

) ١٢-١١(األردنية الهاشمية السنوية والتي تمنح نحو 
مليون دينار كموازنة لدائرة أوقاف القدس وما بين 

 موازنة لجنة االعمار إلى أخرىمليون دينار ) ٢-١,٥(
  . جانب تبرعات جاللته الخاصة

 اآلن ولغاية ٢٠٠٦شف العبادي انه منذ عام وك
فان كل ما تحتاجه عمليات االعمار في القدس من مبالغ 

 على موازنة الدولة فان جاللة الملك عبداهللا إضافية
 حاليا في إنناوبين . الثاني يدفع من جيبه المبلغ الناقص

مرحلة االعمار الهاشمي الرابع مشيرا إلى ان من ابرز 
 تم انجازها شراء مولدات كهرباء المسجد المشاريع التي

 تأهيل ٕواعادة دينار، ألف ٢٥٠األقصى المبارك بقيمة 
 ألف ٢٥٠ الداخلية للجامع األقصى بقيمة اإلنارةشبكة 

 رصاص للمسجد األقصى المبارك ألواحدينار، وشراء 
 دينار، وتوريد فرش وسجاد الجامع ألف ٥٠٠بقيمة 

المصلى المرواني في األقصى وقبة الصخرة المشرفة و
 دينار، وشراء ألف ٦٠٠المسجد األقصى المبارك بقيمة 

 ألف ١٦٠سيارات نظافة للمسجد األقصى المبارك بقيمة 
 دينار ونظام ألف ٦٠٠ بقيمة اإلطفاءدينار ونظام 

 المتحرك ومشروع تهوية قبة الصخرة المشرفة اإلطفاء
ية  إلى الترميم والزخارف الجبصية والفسيفسائإضافة

 دينار وبمجموع كامل يبلغ ألف ٥٠٠بقيمة مليون و
  . دوالرألف ٥٠٠خمسة ماليين و

حيث بلغ ما دفعه الهاشميون على اعمار 
 ما يزيد اآلن ولغاية ١٩٢٤المسجد األقصى منذ عام 

على مليار دوالر، فيما بلغت قيمة المشاريع التي قامت 
بها األوقاف في القدس من جيب الملك الخاص خمسة 

اليين ونصف المليون دوالر خالل السنوات القليلة م
  . الماضية

 ان الوصاية منعقدة منذ فجر :وشدد العبادي
 بمكان انها توثقت خطيا األهميةاإلسالم األول ولكن من 

 عندما وقع جاللة الملك عبد اهللا ٢٠١٣/آذار/٣١في 
الثاني اتفاقية الوصاية مع الرئيس الفلسطيني محمود 

اللته صاحب الوصاية وخادم األماكن عباس ليكون ج
  .المقدسة في القدس

  ٢٠ ص٢/٦/٢٠١٩ الرأي
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األردن يدين االقتحامات اإلسرائيلية لألقصى 
  ويحذر من ممارساته االستفزازية

 

 – صويلح انس – عبد الهادي نيفين – عمان
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات  دانت

كات اإلسرائيلية السافرة ضد المسجد استمرار االنتها
الحرم القدسي الشريف من خالل اقتحامات / األقصى

المتطرفين االستفزازية بحماية الشرطة اإلسرائيلية 
  .واالعتداء على المصلين وكوادر األوقاف صباح أمس

وحذرت في بيان صحفي أمس من التبعات 
ية الخطرة للممارسات اإلسرائيلية االستفزازية التصعيد

المدانة والمرفوضة والتي ستجر المنطقة إلى دوامة 
  .جديدة من العنف ستهدد أمن المنطقة برمتها

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة على 
ضرورة إلزام إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل، باحترام 

لي وتنفيذها، ووقف التزاماتها بموجب القانون الدو
إجراءاتها االستفزازية واعتداءاتها على الحرم الشريف 
واحترام مشاعر المسلمين في هذا المكان المقدس، 

  .ًخصوصا في األيام األخيرة من شهر رمضان المبارك

ّوطالب المجتمع الدولي بالتحرك وتحمل 
كما طالبت وزارة الخارجية . مسؤولياته بهذا الشأن

بين السلطات اإلسرائيلية بالوقف الفوري وشؤون المغتر
لجميع هذه االستفزازات العبثية والتصرفات غير المسؤولة 
والمرفوضة والمدانة في المسجد األقصى المبارك، 
ّوحملتها كامل المسؤولية عن سالمة المسجد والتداعيات 

  .الخطيرة لهذه التصرفات

وأوضح القضاة أنه تم توجيه مذكرة احتجاج 
ية للحكومة اإلسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية دبلوماس

تؤكد رفض األردن الممارسات اإلسرائيلية وانتهاكاتها 

لحرمة األماكن المقدسة وتطالبها بوقفها بشكل فوري 
  .وتحذر من تبعاتها

قال وزير األوقاف والشؤون  وعلى الصعيد ذاته،
ن والمقدسات اإلسالمية الدكتور عبد الناصر أبو البصل ا

التصرفات المستفزة التي قامت بها سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي صباح أمس، باقتحامها للمسجد األقصى 

 المتطرفين والمستوطنين بالقوة إلى ٕوادخالالمبارك 
المسجد األقصى المبارك وضربها للمصلين وخاصة 

 المباركة بالعشر األيامالنساء والمتعبدين هللا في هذه 
 األعرافل مرفوض ومدان وفق  من رمضان عماألواخر

والمبادئ والقوانين في العالم كافة، واستهجن الوزير ما 
قامت به قوات االحتالل عندما ضربت النساء والشيوخ 

 ومالحقتهم إلى داخل المصلى اآلمنينواألطفال المعتكفين 
القبلي والمرواني واالعتداء عليهم ورشهم بالغازات 

المسقوفة وضرب الحراس المسيلة للدموع داخل المساجد 
 وذلك كله بحماية القوات الخاصة بإسعافهموعدم السماح 

وحرس الحدود والشرطة المدججين باألسلحة والتي قامت 
 المساجد على المتعبدين األمر الذي يعد أبواب بإغالق

 العبادة مع حرمان المصلين والمعتكفين أماكنًتدخال في 
  .من حقهم في مسجدهم

 ان على االحتالل ان ال يتدخل  البصلأبو وأكد
بالمسجد األقصى المبارك الذي هو ملك للمسلمين وحدهم 
ال يشاركهم فيه احد وانه غير قابل للمشاركة وال التقسيم، 
وان على السلطة القائمة باالحتالل االتعاظ من دروس 
التاريخ التي تؤكد ان االحتالل إلى زوال ان شاء اهللا 

 من ظلمهم وتعسفهم هو غاية تعالى وان تحرير األقصى
  .األرضلكل مسلم على وجه هذه 

 البصل الدول المحبة للسالم أبوودعا الوزير 
الضغط على سلطات االحتالل للكف عن هذه التصرفات 

 الصراعات الدينية إذكاءغير المسؤولة والتي ستؤدي إلى 
 ما استمرت، وان على االحتالل ان ال إذافي المنطقة 
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اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى يدعم التطرف و
المبارك الن ذلك يعد شرارة قوية ستلهب المنطقة بأكملها 

 استمرت االستفزازات والتدخالت في الوقف اإلسالمي إذا
) ٨٠٠(والمسجد األقصى المبارك المقدس لدى مليار و

  . مليون مسلم

وأكد الوزير الدعم الكامل للمرابطين والمصلين 
 ٕوادارةراس المسجد األقصى المبارك والمعتكفين ولح

األوقاف اإلسالمية ومجلس األوقاف الذين يدافعون عن 
 بإرادتهمالمسجد بقوة على الرغم من أنهم عزل لكنهم 

  . االحتالل وعتاده وقوتهأسلحة سيقهرون كل ٕوايمانهم

  ٣/٦/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 لوفاة الشريف الحسين بن علي ٨٨الذكرى 
  ًغدا

 

يصادف يوم غد االثنين الثالث من  – عمان 
حزيران الذكرى الثامنة والثمانون لوفاة الشريف الحسين 
بن علي المنقذ األعظم وقائد أول ثورة عربية كبرى في 
مطلع القرن العشرين، التي استهدفت تحرير األرض 

  .واإلنسان وتأسيس الدولة العربية الواحدة المستقلة

ي اسطنبول عام ولد الشريف الحسين بن علي ف
 اثناء وجود والده هناك، وتلقى علومه األولى ١٨٥٢

فيها ليعود الى مكة وينشأ فيها على العروبة وقيم 
االسالم، فبرزت مواهبه وتوجهاته التي تدعو الى 
التخلص من الحكم األجنبي وتحقيق االستقالل العربي، 

 الى اسطنبول ١٨٩٣فكان ان نفي النفي االول عام 
 فيعود اميرا على مكة يدير ١٩٠٨ا حتى عام ليمكث فيه

شؤون البالد بعدالة وحكمة وهو يتطلع الى االستقالل 
  .العربي التام الذي كان يعمل من اجله

وحين واتت الظروف إلعالن الثورة العربية 
الكبرى خاصة بعد نجاح سمو األمير فيصل في مسعاه 

مع األحرار العرب في دمشق وغيرها اطلق الشريف 
حسين طيب اهللا ثراه رصاصة الثورة العربية الكبرى يوم ال

 معلنا بدء العمليات ١٩١٦العاشر من حزيران من عام 
العسكرية بقيادة أنجاله األمراء علي وعبداهللا وفيصل 
وزيد التي تقدمت وهي تحقق االنتصارات التي توجت 
بتأسيس الدولة العربية االولى في سورية ومن ثم العراق 

  .نت الدولة االردنيةومن ثم كا

والحسين بن علي طيب اهللا ثراه كان ثابتا عند 
مواقفه حازما خاصة حين الحديث عن فلسطين والقدس، 
ورفض كل المعاهدات واالتفاقيات التي ال تنص صراحة 

  .على عروبة فلسطين والقدس

وكان الشريف الحسين بن علي طيب اهللا ثراه 
 ١٩٢٤صى عام قدم تبرعا سخيا إلعمار المسجد األق

جاوز ثالثين الف ليرة ذهبية، والذي جاء في فترة دقيقة 
حين كانت جدران المسجد االقصى وسقوفه تتعرض 

  .للتلف

ويستذكر اهل فلسطين والمجلس اإلسالمي 
األعلى في القدس هذا التبرع واإلعمار خاصة بعد حدوث 

 والذي لوال لطف اهللا اوال ١٩٢٧الزلزال المدمر عام 
 الهاشمي وترميم االقصى لحدث ما ال تحمد واإلعمار

  .عقباه

وتعرض الشريف الحسين بن علي للنفي من 
 ونقل الى قبرص ليقيم فيها، لكنه ١٩٢٦جديد عام 

عاش فترة حياته هناك ملكا قائدا ال ينقطع عن التواصل 
مع اعيان األمة يزورونه ويستذكرون مجده وهو يواصل 

يقة مع المجتمع خدمته لألمة، وكان على عالقة وث
المحلي، وقد تبرع الشريف الحسين في قبرص إلعمار 

  .الكنيسة األرمنية فيها

والشريف الحسين بن علي الذي أراده العرب 
قاطبة قائدا لثورتهم وحمل مشعل الحرية وناضل بصدق 
ٕواخالص ال يبتغي غير مرضاة اهللا سبحانه وتعالى، 
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يدا ناصعا نستذكر سيرته العطرة التي تشكل تاريخا مج
وصفحة عز في تاريخ االشراف العرب وقادتها 

  .المخلصين

 ١٩٣١وتوفاه اهللا في مثل هذا اليوم من عام 
في عمان في قصر رغدان، ويأبى أعيان القدس اال أن 
يكون سكين األقصى في المدينة التي احبها وتبرع 
إلعمار مسجدها وأخلص لقضيتها، فينقل الملك الثائر 

زيران الى القدس ليوارى الثرى في يوم الرابع من ح
المسجد األقصى وكأننا مع جاللته رحمه اهللا نردد قوله 

مشيناها .. "المشهور الذي أفصح به حين نفيه الثاني
، "خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها

ونستذكر قول العرب في جنازته الشهيرة العظيمة من 
لعظيم فخر كل ايها المولى ا"القدس حين كانوا يرددون 

، وقد رثاه "العرب، ملكك الملك الفخيم ملك جدك النبي
الشاعر العربي الكبير أمير الشعراء احمد شوقي بقصيدة 

لك في األرض والسماء مأتم قام بها ابو "طويلة مطلعها 
عبرات الكتاب فيها جوار وعيون الحديث .. المالئك هاشم
ت على قعد اآلن للعزاء وقامت باكيا.. فيها سواجم

  ."الحسين الفواطم

وال تزال تتجدد في آل هاشم روح النهضة 
ة من كابر الى الرأيوعزيمة البناء وخدمة االمة، فتنتقل 

كابر تتعزز رفعة وشموخا، ترتفع في االنجاز الموصول 
الذي يتعزز اليوم بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، 

 االجداد فتكون خطوات التقدم واإلعمار واالهتمام بإرث
وايالء القدس ومنبرها العظيم االهتمام الخاص والتوجه 
لخدمة قضايا االمة العربية واالهتمام باالصالح والتنمية 
الشاملة في االردن والتوجه لالستثمار في االنسان تدريبا 
وتأهيال وتعليما، والتأكيد على قيم االسالم السمحة التي 

 والدعوة للحوار تحترم االنسان وتنبذ العنف واإلرهاب
للوصول الى العالم الذي يخلو من المخاطر، كل هذه إنما 
هي توجهات ثابتة اختطتها القيادة الهاشمية منذ فجر 

النهضة العربية الكبرى وتمضي قدما في ركب البناء 
  .والتطوير والتحديث نحو المستقبل االفضل

  ٦ص ٣/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

واقفه الداعمة األردن ثابت على م: غنيمات
 ّإلقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

  

ّأكدت وزير الدولة   -  محمد سالمة-عمان  ّ
لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة 
ّغنيمات أن األردن ثابت على مواقفه الرافضة لالحتالل، 
ّوالداعمة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود  ّ

م، وعاصمتها القدس ١٩٦٧ن حزيران لعام الرابع م
 .ّالشرقية

وأشارت غنيمات خالل لقائها رؤساء تحرير 
ّالصحف اليومية ومديري األخبار في القنوات التلفزيونية  ّ
ّالمحلية، إلى مشاركة جاللة الملك عبد اهللا الثاني في 
ّالقمة العربية الطارئة والقمة اإلسالمية المنعقدتين نهاية  ّّ ّ

ّع الماضي في مكة، حيث أكد جاللته على الموقف األسبو ّ
ّاألردني الثابت والراسخ، المؤمن بمركزية القضية  ّ
ّالفلسطينية والقدس الشريف، وحق الشعب الفلسطيني  ّ

 .في إقامة دولته المستقلة

ّوشددت على أن هذه الثوابت حق مقدس، وهي  ّ ّّ
ّتطبيق حقيقي لقرارات الشرعية الدولية والقانون ا  لدوليّ

ّمؤكدة أن الموقف األردني يستند على الوصاية الهاشمية  ّ ّ
ّعلى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس ّ ّ. 

ّوجددت غنيمات إدانة الحكومة الشديدة الستمرار 
الحرم / ّاالنتهاكات اإلسرائيلية ضد المسجد األقصى

القدسي الشريف، واصفة االقتحامات واالعتداءات على 
ّكوادر األوقاف التي نفذها متطرفون المصلين و ّ

ّخصوصا وأنها » ّاالستفزازية» ّإسرائيليون صباح اليوم بـ ً
ّتتم تحت حماية الشرطة اإلسرائيلية ّ. 
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ّوحذرت من التبعات الخطرة للممارسات 
ّاإلسرائيلية، التي قد تجر المنطقة إلى دوامة جديدة من  ّ

ها، مطالبة ّالعنف، من شأنها أن تهدد أمن المنطقة بأسر
ّالمجتمع الدولي بالتحرك وتحمل مسؤولياته بهذا الشأن، 
ٕوالزام إسرائيل، كقوة قائمة باالحتالل، باحترام التزاماتها 

 .بموجب القانون الدولي وتنفيذها

ّوأشارت غنيمات إلى أن الحكومة قامت بتوجيه 
عبر » اإلسرائيلية«ّمذكرة احتجاج دبلوماسية للحكومة 

ّوماسية، أكدت من خاللها رفض األردن لهذه القنوات الدبل ّ
ّاالنتهاكات االستفزازية، وضرورة احترام مشاعر 

ًالمسلمين في هذا المكان المقدس، خصوصا في األيام  ّ
 .األخيرة من شهر رمضان المبارك

ّوحول قضية األونروا، أكدت أن األردن يدافع  ّ ّ
ي بذل ّبقوة من أجل اإلبقاء على دور األونروا، ومستمر ف

كل جهد ممكن لحشد التأييد الدولي السياسي والمالي 
لها، وتمكينها من االستمرار في أداء واجباتها كونها 

 .تخدم الماليين من الالجئين الفلسطينيين

  ٣/٦/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

موقف األردن ثابت تجاه القضية : الملك
 ونحن معكم.. الفلسطينية ولن يتغير

  

كد جاللة الملك عبداهللا الثاني أ -  بترا- عمان
موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس، 
وفي الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لألشقاء 

 .الفلسطينيين، ودعم صمود المقدسيين

جاء ذلك خالل لقاء جاللته وسمو األمير 
الحسين بن عبداهللا الثاني، ولي العهد، في قصر 

الثنين، مع أعضاء مجلسي أوقاف الحسينية امس ا
وكنائس القدس الشريف وشخصيات مقدسية وممثلين 

 .عن عرب الداخل

وقال جاللته موقفنا في األردن واضح ولن 
   .يتغير، ونحن معكم في مواجهة التحديات

وخالل اللقاء الذي حضره سمو األمير فيصل بن 
الحسين، وسمو األمير غازي بن محمد، كبير مستشاري 

ة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث جالل
الشخصي لجاللته، قدم جاللة الملك التهنئة للحضور 

 .بمناسبة عيد الفطر السعيد

وأعرب جاللة الملك عن تقديره ألخيه جاللة 
الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، على 

مواقفه المشرفة الداعمة للقدس، مشيدا بمستوى التنسيق 
  .لبلدين بهذا الخصوصبين ا

كل الشكر والتقدير ألخي وابن «وقال جاللته 
عمي جاللة الملك محمد السادس، على مواقفه بالنسبة 
لألردن والقدس، وفخور بمواقفه بالنسبة للتحديات التي 

 .أمامنا

كما أعرب جاللته، خالل اللقاء، عن تقديره 
ألخيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفتا في هذا 
الصدد إلى المستوى المتميز في التنسيق والتشاور 

 .المستمرين بين الجانبين األردني والفلسطيني

وأكد جاللة الملك ضرورة مواصلة التنسيق بين 
المساجد والكنائس، وكذلك الكنائس فيما بينها في 

 .التصدي للتحديات

بدورهم، أكد المتحدثون من أعضاء مجلسي 
 وشخصيات مقدسية أوقاف وكنائس القدس الشريف

وممثلي عن عرب الداخل عن تقديرهم لمواقف جاللة 
الملك في الدفاع عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس، وفي دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم 

  .المشروعة والعادلة

كما أكدوا تمسكهم بالوصاية الهاشمية على 
 المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف،
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مشددين على أهمية الوصاية في رعاية وحفظ وحماية 
 .وصيانة المقدسات

وقال رئيس مجلس أوقاف القدس اإلسالمية 
سماحة الشيخ عبدالعظيم سلهب، انتهز فرصة حلول عيد 
الفطر السعيد بأن أتقدم باسمي وبالنيابة عن إخواني في 
مجلس األوقاف وجميع العاملين في األوقاف ولجنة 

لمسجد األقصى والمحاكم الشرعية في القدس اإلعمار وا
من مقام جاللتكم بأجمل التهاني سائال العلي القدير أن 
يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى األسرة الهاشمية واألسرة 
األردنية باليمن والبركة وأن يظل األردن واحة أمن 

 .واستقرار

وأضاف أننا في القدس وفي ديار اإلسراء 
كنا بالوصاية والرعاية الهاشمية والمعراج نؤكد تمس

ٕللمقدسات في القدس وفي مقدمتها رعاية وحماية واعمار 
الحرم الشريف، هذه الوصاية / المسجد األقصى المبارك

التي حملتم أمانتها إرثا عن اآلباء واألجداد األباة من بني 
ٕهاشم واننا في القدس الذين كتب اهللا لنا الرباط فيها 

 :ى صلى اهللا عليه وسلم لصحابتهوصية حبيبنا المصطف

عليك ببيت المقدس لعل اهللا أن تنشأ لك ذرية يغدون »
  .«الى ذلك المسجد ويروحون

سنظل األوفياء لألقصى نحافظ عليه «وتابع 
رائدنا موقف جاللتكم الثابت ال للمشاركة وال للتقسيم وال 

 .مفاوضات في موضوع األقصى

نفاخر «ك وقال الشيخ سلهب مخاطبا جاللة المل
ونزهو بحكمة وشجاعة وقيادة جاللتكم في مجابهة 
التحديات وصد االعتداءات ووقف االنتهاكات التي 
تتعرض لها مدينة القدس جغرافيا وديمغرافيا ومقدسات 
إسالمية ومسيحية وحرص جاللتكم على حفظ الرواية 
الدينية اإلسالمية من أي تشويه وتأكيد الرواية التاريخية 

مام كل تزييف وأن يبقى المسجد األقصى العربية أ
 .الحرم الشريف مسجدا للمسلمين وحدهم /المبارك

وفي كلمة لمدير عام أوقاف القدس وشؤون 
المسجد األقصى المبارك فضيلة الشيخ محمد عزام 

أتقدم لجاللتكم واألسرة الهاشمية «الخطيب التميمي، قال 
هنئة خاصة واألسرة األردنية عامة، بأسمى آيات الت

والتبريك بمناسبة عيد الفطر السعيد، فكل عام وأنتم 
بخير، أتقدم بها باألصالة عن نفسي ونيابة عن أبنائك 
وجنودك حراس وسدنة وموظفي المسجد األقصى المبارك 
واألوقاف اإلسالمية وعن األهل في األرض المقدسة، 
أرض المقدسات التي شرفكم اهللا عز وجل بالوصاية 

ا وحفظها وحمايتها وصيانتها، وهي تعتز عليها ورعايته
بكم وتفخر بكم، وتفخر بأنكم األوصياء األكفياء، رصعتم 
ٕجبينها بروائع مكارمكم وانجازاتكم العظيمة، حيث يشهد 
المسجد األقصى وتشهد كنيسة القيامة وسائر المقدسات 
على هذه اإلنجازات المباركة التي ال تستطيع حصر 

 .مامشاريعكم تعميرا وترمي

رغم أننا يا صاحب الجاللة نواجه «وتابع قائال 
وضعا صعبا ومحنة كبيرة وتحديات مستمرة وتسلطا ما 
بعده تسلط على األهل والمقدسات وآخرها ما حدث 
باألمس والذي يجري بقرار سياسي ونحن متأكدون بأن 
هذا رد على مواقفكم الحازمة والثابتة في الدفاع عن 

ا نشهد أنكم حملتموها أمانة ٕالقدس والمقدسات، وانن
تعيش في عميق وجدانكم إرثا هاشميا يستند إلى الدين 
والتاريخ، وبأن غيظهم بتردد أكثر من ثالثة ماليين 
ونصف مسلم على المسجد األقصى المبارك، بمشاركة 
عشرات اآلالف من مسلمي العالم في هذا الشهر، شهر 

 .ائيارمضان المبارك، والذي مضى دون أي مشاكل نه

واستعرض التميمي عددا من اإلنجازات التي 
تحققت من مشاريع اإلعمار الهاشمي في المسجد 
األقصى المبارك، وتتثمل في مشروع ترميم زخارف أسقف 
األروقة الخشبية، ومشروع أعمال تذهيب الشريط 
ٕالرخامي واعادة تذهيبه بورق الذهب، وترميم رخام 



  
  ٢٠ 

ٕلمشرفة، وانجاز الدعامات والركب في قبة الصخرة ا
الشبابيك الجصية في المسجد القبلي، وترميم ثالثة أروقة 

 .في المصلى المرواني

وقال إن المشاريع شملت أيضا، إنارة قبة 
الصخرة من الخارج بنسبة كبيرة والعمل جار على 
إنهائها، وعقد دورات لدى مديرية الدفاع المدني وتدريب 

ة حارس من كوادرنا في القدس وعمان، وتدريب مائ
حراس المسجد األقصى لدى مديرية األمن العام وعلى 
نفقتها، وهذا يضاف إلى مكارم مؤسساتكم األمنية على 

 .المسجد األقصى المبارك

لقد بذلتم وتبذلون جهدكم وكل طاقاتكم «وقال 
في رعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية وصيانتها، 

 أوفياء كما هو أدامكم اهللا سندا لنا وللمقدسات أوصياء
  .«العهد بكم سيدي

وفي كلمة غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، 
بطريرك الروم األرثوذكس وبطريرك المدينة المقدسة التي 
القاها نيابة عنه بحضوره نيافة المطران خرستوفوروس 

ما أجمل أن «عطااهللا الوكيل البطريركي في عمان، قال 
ن عميد آل البيت يجتمع األخوة معا في بيت أبي الحسي

وأبي األردنيين جميعا على مائدة المحبة العامرة، ونحن 
نستعد الستقبال عيد الفطر المبارك وذكرى جلوسكم 
العشرين على عرش المملكة األردنية الهاشمية، منتهزين 
هذه األجواء المباركة لنعايد جاللتكم والعائلة الهاشمية 

تم بالخير واليمن واألسرة األردنية العزيزة، فكل عام وان
 .والبركة

وأضاف أن اجتماع مجلس أوقاف القدس 
ومجلس رؤساء الكنائس في القدس واألراضي المقدسة 
في بيت األردنيين مناسبة مباركة للتعبير عن محبتنا 
ووالئنا لكم، وأن االلتفاف حولكم مصدر أمان وآمال في 
هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مدينة القدس وبالدنا 
المقدسة، فنحن كلنا ثقة واعتزاز بمواقفكم جاللة الملك 

الواضحة نحو الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية 
ولمدينة القدس، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 

 .التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية

ونحن إذ نعي حجم الضغوط التي «وقال 
اقفكم الوطنية المشرفة، وندرك تتعرضون لها بسبب مو

حجم األعباء التي تقع على عاتقكم وعلى كاهل أبناء 
الوطن، نرفع الدعاء إلى اهللا العلي القدير كي يمدكم 
العون والعزيمة من لدنه لتخطي هذه المرحلة الحرجة 

 .المصيرية من تاريخنا المعاصر

ونحن نعدكم سيدي بأن يتحمل كل منا 
 للقيام بواجباته على أكمل وجه، مسؤوليته بحسب موقعه

لتتكاتف جهودنا جمعيا ونحن ملتفون حول قيادتكم 
الحكيمة لنجتاز هذه المرحلة بسالم وأمان، متماسكين 

 .ومتمسكين بوحدتنا الوطنية

وأضاف أن نهج جاللتكم امتداد للعهدة العمرية 
والثورة العربية الكبرى ولنهج الهواشم عبر التاريخ، 

مكم مفاهيم المحبة والسالم والعيش فجسدتم في حك
المشترك، وكنتم كما كان آباؤكم وأجدادكم مثاال للعدالة 
والشرعية الراسخة وغدوتم وجها مشرقا لحضارتنا 
المشرقية المسيحية واإلسالمية وأصدع صوتكم بهذه 

 .القيم بالحق بالعالم بأسره

إن كنيستنا المقدسة أم الكنائس «وتابع قائال 
انتشر اإليمان المسيحي الحقيقي إلى كل التي منها 

العالم، تعلن أمام جاللتكم وللعالم أجمع باسمها وباسم 
مجلس رؤساء الكنائس في الديار المقدسة بأنها بريئة 
من الفئات التي تدعي المسيحية وتدعو بتعاليمها إلى 
تثبيت الكيان الصهيوني وشرعنته، وهذه الجماعات ال 

 إلى تعاليم الكتاب المقدس ال من تنتمي إلى الكنسية وال
 .قريب وال من بعيد

ننتهز هذا اللقاء المبارك لنقدم «وتابع قائال 
لجاللتكم عظيم شكرنا وامتنانا لكرمكم الهاشمي المعهود 
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والذي تجسد بتبرعكم السخي األخير لكنيسة القيامة والتي 
هي أقدس مكان للعالم المسيحي، مما سيمكننا من إجراء 

ات الضرورية والتاريخية والالزمة لها، وهذا الترميم
غيض من فيض وداللة على اهتمام جاللتكم بمدينة 
القدس والمحافظة على هويتها الروحية ومقدساتها، فأنتم 
صاحب الوصاية بحق واستحقاق على المقدسات 

 .المسيحية واإلسالمية في مدينة القدس المقدس

 ووالء ننقل إليكم محبة«واختتم كلمته بالقول 
أبناء رعيتنا الثابتين على أرض اآلباء واألجداد وقلوبنا 
مليئة باإليمان باهللا الذي يسوس العالم بعنايته وحكمته 

 .ٕالتي يتعذر وصفها وادراكها

عشتم يا سيدي وعاش أردننا الغالي عربيا 
  .«هاشميا قويا منيعا مدى األيام

ونقل قاضي قضاة دولة فلسطين، ومستشار 
لسطيني للشؤون الدينية سماحة الدكتور الرئيس الف

محمود الهباش تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
لجاللة الملك، مؤكدا عمق العالقة األردنية الفلسطينية 
وأهمية التنسيق عالي المستوى بين جاللة الملك 

 .والرئيس عباس في حماية المقدسات

وقال لقد أصبح هناك اقتران بين اسم جاللة 
 والوصاية الهاشمية والمقدسات في القدس، فال الملك

أحد يتحدث عن المقدسات دون ذكر وصاية جاللة الملك 
عليها ودوره في حمايتها، مؤكدا أن األردن هو المدافع 

 .األول عن القضية الفلسطينية

وفي كلمة خالل مأدبة اإلفطار لرئيس لجنة 
ركة، المتابعة العربية العليا داخل الخط األخضر محمد ب

ٕقال نرفع إلى جاللتكم والى الشعب األردني أسمى آيات 
التهاني وأصدق التمنيات بالصحة والسعادة والسداد 
لجاللتكم وباالزدهار واالستقرار للمملكة األردنية الهاشمية 

 .بمناسبة عيد الفطر السعيد

وأعرب عن تقديره وشكره لجاللة الملك على ما 
ي مجاالت التعليم يقدمه األردن ألبناء مجتمعنا ف

األكاديمي وعلى المكرمات الملكية ومنح التعليم العالي 
وفتح أبواب الحج والعمرة وفي المجاالت االقتصادية وفي 
المجال المعنوي الكبير بحكم أن األردن هو بوابتنا إلى 

 .ٕالعالم العربي والى باقي مكونات شعبنا الفلسطيني

ألماكن وأكد أن الرعاية الهاشمية لألوقاف ول
المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس تشكل حماية 
تاريخية للقدس ودرعا واقيا لهويتها، وذلك في ظل قلقنا 
ورفضنا الشديدين لإلجراءات التي يقوم االحتالل 
اإلسرائيلي لتهويد القدس بوصفها العاصمة الوطنية 
: والسياسية لدولة فلسطين وبوصفها المدينة المقدسة

لتين وثالث الحرمين الشريفين مدينة المسجد أولى القب
 .األقصى المبارك ومدينة كنيسة القيامة المجيدة

وقال إن االعتداء األخير يوم أمس على 
المصلين وعلى الحرم القدسي الشريف من قبل سلطات 
االحتالل ومجموعات كبيرة من المستوطنين في األيام 

 قاطع على الخواتم لشهر رمضان المبارك إنما تدل بشكل
استهتار حكومة إسرائيل بقدسية المدينة وبحرية العبادة 

 .وبالشرعية الدولية وباالتفاقيات الموقعة

نحن نعول كثيرا، يا جاللة الملك، على «وقال 
دوركم في دعم الحقوق الثابتة لشعبنا وفي حماية 
القدس، ونشيد بعمق العالقة والتنسيق والتكامل مع قيادة 

ي التي تحرصون عليها ونعتبرها ركيزة الشعب الفلسطين
 .أساسية إلنجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

وأقام جاللة الملك مأدبة إفطار تكريما لوفد 
مجلسي أوقاف وكنائس القدس الشريف وشخصيات 

 .مقدسية وممثلي عن عرب الداخل

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، 
مغتربين، ومستشار جاللة ووزير الخارجية وشؤون ال

الملك لالتصال والتنسيق، ووزير األوقاف والشؤون 
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والمقدسات اإلسالمية، وقاضي القضاة، ومفتي عام 
  .ٕالمملكة، وامام الحضرة الهاشمية

 ٢ ص٤/٦/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مواقف : في العيد العشرين للجلوس الملكي
  مشرفة تجاه القدس والمقدسات

 

القضية الفلسطينية  ّشكلت –  رام اهللا- عمان
ًوالقدس دوما محورا مهما في السياسة األردنية التي  ً ً
يقودها جاللة الملك عبداهللا الثاني، واستمرت القضية 
األولى على أجندة الدبلوماسية األردنية لمركزيتها 
وعدالتها من جهة وألن إيجاد حل عادل وشامل لها 

 تواصل الدعم مصلحة وطنية عليا من جهة ثانية، كما
  .الملكي لها بكل اإلمكانيات

ًخالل العشرين عاما التي مضت منذ تسلم جاللة 
الملك عبداهللا الثاني سلطاته الدستورية وجلوسه على 
العرش، استمرت المواءمة الحصيفة للقيادة في االتجاه 

ال للتوطين، ال (الوطني والقومي على مبدأ راسخ وهو 
  ).عن القدسللوطن البديل، ال للتنازل 

ويقول الكاتب والمحلل السياسي والروائي 
إن : في رام اهللا) بترا(الفلسطيني أحمد رفيق لمراسل 

األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني وهو يحمل 
القضية الفلسطينية إلى كافة المحافل الدولية ويدافع 
عنها وعن مقدساتها وحقوق مواطنيها الفلسطينيين، إنما 

ًلى جانب القضية الفلسطينية قلبا وقالبا دون يقف إ ً
  ..مواربة أو خوف من الضغوطات الدولية

ويضيف أن مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
المؤثرة في الساحة السياسية الدولية أحبطت التسارع في 
ًمحاولة تصفية القضية الفلسطينية خصوصا فيما يتعلق 

ة الملك الحريص ، فموقف جالل"صفقة القرن"بما يسمى 
على حل القضية الفلسطينية حال عادال وشامال وأن ال 

يتأثر األردن بأي إرهاصات من نتائج هذه الصفقة كان 
بمثابة فرامل جعلت القائمين عليها يعدون للعشرة قبل أن 
يتقدموا بها أكثر فأكثر السيما أيضا بعد الءات جاللة 

 الناحية الملك التي كانت ضربة في خاصرة الصفقة من
  .الفنية والعملية

وعن القدس والمقدسات، يؤكد أمين عام الهيئة 
اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى 
أن الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية بالقدس السيما المسجد األقصى المبارك 

ًشكلت درعا واقيا في حماية هذه المقدسات من التهو ً يد ّ
واالستيالء عليها من قبل االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه 

  .المتطرفين

ويضيف أن هذه المناسبة الكريمة وهي العيد 
العشرون لجلوس جاللة الملك عبداهللا الثاني على العرش 
والتي يحتفل فيها الشعبان الشقيقان الفلسطيني واألردني 

صاية هي فرحة لفلسطين وقضيتها العادلة، وأن هذه الو
يريدها الفلسطينيون ويباركونها ويدعمونها قبل أي أناس 
آخرين ألنها تحفظ مقدساتهم ومقدسات كافة المسلمين 
والمسيحيين من األطماع اإلسرائيلية الرامية إلى تغيير 

  .معالم القدس العربية واإلسالمية التاريخية

ويشدد عيسى أن على العالم العربي واإلسالمي 
 بكل قوة لما فيها خير وصالح دعم هذه الوصاية

لمقدساتها اإلسالمية والمسيحية في ظل تسارع مخططات 
  .االحتالل ومستوطنيه بمدينة القدس المحتلة

ويرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية ومسؤول دائرة الالجئين أحمد أبو هولي، أن 

ي التنسيق المشترك بين جاللة الملك عبد اهللا الثان
، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في أعلى مستوياته

ًمثمنا مواقف جاللة الملك والشعب والحكومة األردنية في 
دعم القضية الفلسطينية على كافة الصعد وفي مختلف 

  .المجاالت
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ويزيد، أن الموقف الواضح الذي ال يقبل التفسير 
والتأويل لجاللة الملك هو عدم القفز على حقوق 

يين خاصة فيما يتعلق بحقوق الالجئين الفلسطين
الفلسطينيين وهذا الموقف رفع من معنويات الشعب 
ًالفلسطيني وقيادته متقدما بالشكر إلى األردن على وقوفه 
الدائم مع القضية الفلسطينية ودفاعه المتواصل عن 
قضايا الالجئين وحقوقهم ودعم وكالة األونروا ورفضه 

ين كما استماتته في الدفاع للوطن البديل وتوطين الالجئ
  .عن القدس والمسجد األقصى والمقدسات فيها

إن مواقف جاللة الملك عبد اهللا : كما يقول
ًالثاني ومواقف الرئيس محمود عباس شكلت سدا منيعا  ً
في وجه كافة المؤامرات رغم االستهداف المباشر الذي 
ًيتعرض له األردن على مواقفه المشرفة والمقدرة عاليا 

جاه حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات اإلسالمية ت
والمسيحية بمدينة القدس المحتلة درة الهاشميين الشرفاء 

  .>>...واألحرار

  ٨/٦/٢٠١٩بترا 

* * * * *  

مهوى أفئدة الهاشميين وجهود ملكية .. القدس
  متواصلة لحمايتها

ًارتبط الهاشميون تاريخيا بالمقدسات  - عمان
ها مكانتها، ونأوا بها عن خصومات اإلسالمية، فحفظوا ل

السياسة، وكذلك كان حالهم مع القدس الشريف، أولى 
ًالقبلتين، متالزما مع تأكيد تبنيهم لرسالتهم التي ناضلوا من 

  .أجلها، وهي حرية الشعوب والحفاظ على كرامة األمة

ومع قيام الدولة األردنية، استكملت في ظل الوالية 
على المقدسات في مدينة القدس الهاشمية مسيرة الحفاظ 

الشريف، ليواصل جاللة الملك عبد اهللا الثاني منذ توليه 
سلطاته الدستورية جهود الهاشميين بالحفاظ على القدس 
والحرم القدسي الشريف والتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية 

  .المتواصلة

وفي اتفاق تاريخي وقعه جاللة الملك والرئيس 
، ٢٠١٣) مارس( بعمان في آذار الفلسطيني محمود عباس

أعيد فيه التأكيد على الوصاية الهاشمية على األماكن 
المقدسة، وأن جاللة الملك هو صاحب الوصاية على 
األماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل 
جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد 

 كامل الحرم القدسي األقصى، المعرف في االتفاقية على أنه
  .الشريف

واضحت المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
مدينة القدس، في عهد جاللة الملك عبداهللا الثاني، جزءا ال 
يتجزأ من برامج عمل الحكومات األردنية، وكتب التكليف 
السامي لها، والتي أكد جاللته فيها ضرورة االهتمام بها 

  .تهاوالعناية بمرافقها والتعهد بحماي

وجسد اهتمام جاللته بالمسجد األقصى، استمرارية 
هاشمية في رعاية مدينة القدس ومقدساتها، لما لها من 
مكانة ومنزلة في سائر الديانات السماوية، وتمثل ذلك 
النهج بتشكيل لجنة إعمار المسجد األقصى المبارك وقبة 
الصخرة المشرفة بموجب قانون، حفاظا على المقدسات 

  . اإلسالمية، لتبقى قائمة ببهائها وجمالها ومتانتهاوالمعالم

وأولت اللجنة عنايتها بالمسجد األقصى المبارك، 
وما يشتمل عليه من مساجد وقباب ومحاريب ومساطب 
وغيرها من المعالم الحضارية، وأجرت أعمال الصيانة بشكل 
متواصل، وأزالت آثار الحريق الذي جاوز أكثر من ثلث 

إضافة إلى إعمار مسجد قبة الصخرة مساحة المسجد، 
  .المشرفة األول

وشملت مشاريع اإلعمار في المسجد األقصى في 
منبر المسجد األقصى المبارك : عهد الملك عبداهللا الثاني

. ، الحائط الجنوبي للمسجد األقصى”منبر صالح الدين“
مشروع نظام . الحائط الشرقي للمسجد األقصى المبارك

نظام اإلنذار . لجدران المصلى المروانيقضبان الشد والربط 
البنى والمرافق . ٕواطفاء الحريق في المسجد األقصى المبارك
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قبة الصخرة المشرفة وترميم األعمال الفنية . التحتية
  .بمختلف مرافق القبة، اضافة الى مهد عيسى عليه السالم

كما تسعى الحكومة الى إتمام عمليات التحديث 
ا جاللة الملك، ووضعت أمام أعينها والترميم التي أمر به

مشروع اإلنارة، : تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية ومنها
وشبكة الهاتف، وتطوير الصوتيات المركزية، ومشروع 

  .المئذنة الخامسة للمسجد األقصى المبارك

كما شملت الترميمات األردنية لألماكن المقدسة 
 قبر السيد بالقدس المقدسات المسيحية، واهمها ترميم

   المسيح في كنيسة القيامة

بمكرمة ملكية سامية، إضافة إلى االعمار 
  .الهاشمي لكنيسة الصعود في القدس

في ظل األزمات الكثيرة التي عصفت بالقدس على 
 سنة األخيرة؛ قامت المملكة بقيادة جاللة الملك ٢٠مدار الـ 

ة بجهود واتصاالت مكثفة بغية وقف التصعيدات اإلسرائيلي
ومحاوالت االحتالل لفرض حقائق جديدة على األرض 

 عندما ٢٠١٥وكان آخر هذه التدخالت العام . المقدسة
لوقف األردن في صف المقدسيين وبذل جهودا دبلوماسية 
مهمة أفضت الى تراجع االحتالل عن اجراء تركيب البوابات 

  .اإللكترونية والكاميرات التي على بوابات األقصى

ة القائمة في ما يخص بمبنى باب أما في األزم
الرحمة، فقد انحاز جاللته انحيازا تاما لرغبة الشباب 
المقدسي الذي ثار على الطغيان اإلسرائيلي وقام بفتح مبنى 

حيث أصدر جاللته .  عاما١٦باب الرحمة الذي أغلق لـ 
تعليمات بأن يرمم المبنى ويتم إشغاله من قبل دائرة 

  .األوقاف اإلسالمية

 واظب األردن تحت قيادة الملك عبداهللا على كما
خوض غمار المعتركات الدبلوماسية لتثبيت الحق العربي 

ونتيجة لجهود . واإلسالمي والمسيحي في مدينة القدس
دبلوماسية أردنية مكثفة تمت بالتنسيق التام والتعاون مع 
دولة فلسطين واألمانة العامة والمجموعتين العربية 

ت منظمة اليونسكو عددا كبيرا من القرارات واإلسالمية، أقر

المتعلقة بالقدس، والتي بدورها ثبتت المسميات اإلسالمية 
لألماكن المقدسة في القدس ووثقت االنتهاكات األسرائية 
في حق التراث اإلنساني في المدينة المقدسة، وأكدت 
بطالن جميع اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيير طابع 

  .يتهاالقدس وهو

 ٦ ص١١/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

تتويج دولي للملك داعما للوئام بين األديان 
  وحماية مقدسات القدس

عقدان من الزمان  – العسعس  هبة– بترا – عمان
منذ جلوس جاللة الملك عبد اهللا الثاني على العرش في 

، نال خاللها العديد من ١٩٩٩التاسع من حزيران العام 
تقديرا وتكريما لجهود جاللته التي بذلها الجوائز العالمية 

في إحالل السالم بين الشعوب، ومواقفه الشجاعة تجاه 
القدس والدفاع عنها، ناهيك عن إطالق العديد من 
المبادرات االنسانية لتعزيز حقوق االنسان ودعم االمن 

  .واالستقرار في المنطقة بشكل عام

 جهود جاللة الملك التي تكللت بإطالق رسالة
عمان، واسبوع الوئام بين األديان، وكلمة سواء التي تدعو 
جميعها إلى نبذ العنف والتطرف واإلرهاب، والحث على 
ُالسالم والمحبة بين الشعوب، كرمت جميعها بالعديد من 

  .الجوائز العالمية

آخر هذه الجوائز كانت في التاسع والعشرين من 
، التي اذار الماضي وحملت اسم جائزة مصباح السالم

منحت لجاللته في مدينة أسيزي اإليطالية تقديرا لجهوده 
وسعيه الدؤوب في تعزيز حقوق اإلنسان والتآخي وحوار 
األديان والسالم في الشرق األوسط والعالم، باإلضافة إلى 

  .جهود األردن، بقيادة جاللته، في استضافة الالجئين

 وتقديرا لجهود جاللة الملك في تحقيق الوئام بين
األديان، وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس، وحماية الحريات الدينية، تسلم جاللته جائزة 

 ٢٠١٨ من تشرين الثاني ١٤مؤسسة جون تمبلتون في 
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بالعاصمة األميركية واشنطن وسط حضور عدد من 
  .الشخصيات العالمية، والقيادات السياسية والفكرية والدينية

سس الجائزة هيذر تمبلتون ديل وسلمت حفيدة مؤ
جاللة الملك الجائزة، التي تعد أعلى الجوائز أهمية وقيمة 
في المجال اإلنساني والديني، في حفل أقيم في كاتدرائية 
واشنطن الوطنية، تقديرا لجهود جاللته كأحد أهم القادة 

  .السياسيين على مستوى العالم في الوقت الحالي

 تسلم جاللة الملك ٢٠١٧ كانون الثاني ٢٤وفي 
قالدة أبي بكر الصديق من الطبقة األولى، قدمتها المنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب األحمر، تقديرا لجهود 
جاللته اإلنسانية تجاه الالجئين السوريين، ودعمه المستمر 

  .للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

وتعد قالدة أبي بكر الصديق أعلى وسام تمنحه 
ظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر لملوك المن

ورؤساء الدول تقديرا ألعمالهم اإلنسانية في شتى بقاع 
  .العالم، خصوصا في العالم العربي

وتسلم جاللة الملك من الرئيس الكازاخستاني نور 
باييف الدولية للمساهمة في  جائزة نزار“سلطان نزارباييف، 

 التي تمنح للمرة األولى، ،”األمن ونزع السالح النووي
تقديرا لجهود جاللته ومساعيه المستمرة لتحقيق األمن 
واالستقرار في المنطقة والعالم، وذلك في االول من تشيرين 

  . في العاصمة الكازاخستانية أستانا٢٠١٧الثاني من العام 

 ٨ وتسلم الملك في مدينة مونستر األلمانية في
، تقديرا ”اليا للسالمويستف“ جائزة ٢٠١٦تشرين االول 

لجهوده في إحالل السالم العالمي، وتعزيز مساعي 
  .االستقرار واألمن لمختلف شعوب العالم

وتحمل الجائزة، التي تحظى بمكانة تاريخية 
متميزة، وتمثل رمزا للسالم في أوروبا، اسم مقاطعة 
ويستفاليا المشهورة بمعاهدة الصلح التاريخية، التي أنهت 

 من الحروب لترسي السالم بين شعوب سنوات طويلة
   أوروبا

وتسلم جاللته شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم 
 في مدينة ٢٠١١ اب ٩ اإلنسانية من جامعة القدس في

عمان تقديرا لمواقفه الشجاعة تجاه القدس والدفاع عنها 
وعن مقدساتها والحفاظ على الهوية العربية للمدينة ودعم 

عزيز صمودهم، وتأكيدا على العالقات جاللته ألهلها وت
  .األردنية الفلسطينية األخوية والتاريخية

ومنحت منظمة بذور السالم االميركية جاللة الملك 
صانع “عبد اهللا الثاني وجاللة الملكة رانيا العبداهللا جائزة 

 تقديرا اللتزام جاللتيهما ٢٠٠٧من ايار ؟ ٨في ” السالم
  .بدعم وترويج ثقافة السالم

لجاللتيهما ” بذور السالم“ويأتي تكريم منظمة 
لمساهمتهما الكبيرة على الصعيد العالمي في صنع السالم 

  .وترسيخ دعائم األمن واالستقرار

ولدور جاللة الملك الفاعل في حوار الحضارات، 
قرر مجلس أمناء مؤسسة القديس أندريه المدعو األول 

زة التي تحمل ومركز مجد روسيا القومي منح جاللته الجائ
، وذلك في ٢٠٠٦ ايار ١٥ في” القديس أندريه“اسم 

مدينة عمان لمساهماته الجلية في ضمان حوار الحضارات 
ألنه الرجل الذي تتحقق فكرة حوار الحضارات على يديه ”و

حسب قول رئيس اللجنة المانحة ” في الشرق األوسط
  .للجائزة

عبد أما مجلس مدينة أثينا فقرر منح جاللة الملك 
في “ االستحقاق الذهبي لمدينة أثينا “اهللا الثاني وسام 

 تقديرا لمبادرات جاللته ٢٠٠٥الثاني من كانون االول العام 
، حيث قالت ”في تشجيع الحوار بين األديان وبين الثقافات

رئيسة بلدية أثينا دورا باكويانيس إن الوسام يأتي تقديرا 
ق السالم في العالم لجاللة الملك ولمساهماته من أجل تحقي

  .وتقدم الشعب األردني ولتقوية العالقات األردنية اليونانية

مدينة أثينا ترحب بجاللته كوريث “: وأضافت
لعائلة ساهمت بشكل كبير في السير نحو السالم والتفاهم 

، مؤكدة أن العالم يدرك اليوم ”والتحديث في الشرق األوسط
  .”قتهاألردن عامل استقرار مهم في منط“أن 
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 تسلم ٢٠٠٤وفي الثاني عشر من ايلول العام 
من أكاديمية ” الطبق الذهبي لإلنجاز” جاللة الملك جائزة

اإلنجاز األميركية تقديرا للمتميزين في حقول السياسة 
والعلوم واألعمال واإلبداع األدبي والفني، حيث سلم الجائزة 

ة لجاللته كوريتا سكوت كنغ أرملة داعية الحقوق المدني
للسود في الواليات المتحدة الدكتور مارتن لوثر كنغ وهي 
عضو في مجلس الجائزة ورائدة من رواد الحركة المدنية 

  .للسود

التي ” الشجاعة السياسية“باإلضافة الى جائزة 
منحتها لجاللته جمعية السوربون الفرنسية للسياسة 
الدولية ومجلة السياسة الدولية لشجاعته، ورؤيته لمستقبل 

 ٢٠٠٣الشرق األوسط في الثالثين من ايلول العام 
  .بالعاصمة الفرنسية باريس

 ٧ص ١١/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

موقفنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية : الملك
  والقدس

 قال جاللة الملك عبداهللا الثاني - بترا -عمان 
إن األردن قوي وقادر على تجاوز التحديات، مؤكدا ثقته 

  . األردنيين وقدرتهم على تعزيز اإلنجازاتبوعي ومعنويات

وخالل لقاء جاللته وسمو األمير الحسين بن 
عبداهللا الثاني ولي العهد، مع شخصيات سياسية 
ٕواعالمية في قصر الحسينية اليوم الثالثاء، أضاف جاللة 
الملك كلما تكاتفنا استطعنا االنتصار على التحديات التي 

  .>>... اعتبارأمامنا، ومصلحة الوطن فوق كل

وتناول جاللة الملك، خالل اللقاء، ... <<
مشاركة األردن في القمتين العربية واإلسالمية في مكة 
المكرمة مؤخرا، والتي تم التأكيد خاللهما على مواقف 
األردن الثابتة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية 

  .الفلسطينية

ثابت وشدد جاللة الملك على موقف األردن ال
تجاه القضية الفلسطينية والقدس ودعم األشقاء 
الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشيرا 
جاللته، بهذا الخصوص، إلى التنسيق األردني 

  .الفلسطيني المستمر، وكذلك مع مختلف األطراف الدولية

كما شدد جاللته على أن األردن مستمر في 
 في حماية المقدسات تأدية دوره الديني والتاريخي

اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية 
  .الهاشمية على هذه المقدسات

من جهتهم، أشاد المتحدثون بمسيرة التقدم 
والبناء واإلنجاز التي يشهدها الوطن في عهد جاللته، 
معربين عن التهنئة لجاللة الملك بعيد الجلوس الملكي 

  .ربية الكبرى ويوم الجيشالعشرين وذكرى الثورة الع

وأكدوا أن الجميع في األردن يدركون حجم 
التحديات، ويقفون خلف قيادة جاللة الملك في 

  .مواجهتها، والتصدي لكل المشككين بالوطن ومؤسساته

ولفتوا إلى أن ما يميز األردن قيادة وشعبا، 
المواقف المشرفة تجاه قضايا األمة العربية وفي مقدمتها 

  .فلسطينيةالقضية ال

وأشادوا بمواقف جاللة الملك في الدفاع عن 
القضية الفلسطينية والقدس، ودعم األشقاء الفلسطينيين 

  .في نيل حقوقهم المشروعة

وشددوا على أهمية تأسيس أحزاب برامجية، 
وكذلك تقوية عمل الكتل النيابية، الفتين إلى أن األوراق 

ومرجعية النقاشية لجاللة الملك تشكل خارطة طريق، 
  .فكرية لإلصالح السياسي

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، 
 .ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق

 ٦ ص١٢/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  ملتقى خيري في القدس
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قال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد 
ً ان الصندوق اقام وألول مرة ملتقى خيريا في :السميرات

  .القدس

اضاف السميرات في تصريحات صحفية ان و
 يتيم ٥٠٠المتلقى اشتمل على توزيع مساعدات نقدية لـ 
ً دينارا ١٢٠وأسرة فقيرة من ابناء المدينة المقدسة بواقع 

  .لكل مستفيد

  ٨ص ١٢/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

عندما نتخذ قرارا بشأن ورشة : الصفدي
 البحرين سنعلنه

  

وقال وزير . .. <<-  رهام فاخوري- عمان
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم إن 
األردن سيتعامل مع أي طرح حول القضية الفلسطينية 
وفق ثوابته الراسخة التي تؤكد أن ال حل للصراع من 
دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع 

 وعاصمتها القدس الشرقية وفق ١٩٦٧من حزيران للعام 
  .رات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربيةقرا

وزاد في مقابلة مع قناة المملكة في رد على 
سؤال حول ما يسمى بصفقة القرن األميركية لحل 
الصراع إن األردن سيتعامل مع أي شئ يطرح وفق ثوابته 

  .فيقبل ما ينسجم معها ويقول ال لما يتعارض معها

 القضية وقال الصفدي إن مواقف األردن إزاء
الفلسطينية ثابتة راسخة أكدها جاللة الملك عبداهللا الثاني 
الذي يقود جهودا دبلوماسية مكثفة لدعم الموقف األردني 

  .إزاء شروط حل الصراع

وقال إن الموقف األردني هو موقف االجماع 
العربي واإلسالمي الذي يؤيده المجتمع الدولي وهو أن ال 

  . الصراعبديل لحل الدولتين سبيال لحل

وأشار إلى ان جاللة الملك عبداهللا الثاني أكد 
ال حل على حساب االردن ونحن "اكثر من مرة ان 

  ".قادرون على الدفاع عن حقوقنا

ِوفي سؤال حول المواقف العربية حول القضية 
الفلسطينية قال وزير الخارجية أن ثمة موقف عربي واحد 

 الدولتين أكدته قمة مكة وهو أن حل الصراع سبيل حل
الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينة المستقلة وعاصمتها 

  .القدس الشرقية وفق مبادرة السالم العربية

وقال الصفدي أن هناك تنسيق كامل مع االشقاء 
الفلسطينيين حيث المنطلقات واحدة واألهداف واحدة وثمة 
تكاملية في إدارة الملفات ولكل مساحة التحرك التي 

  .وفق رؤيته لكيفية ادارة أي قضية تطرحيتحرك داخلها 

ل حول ورشة البحرين اِوفي رد على سؤ
نحن من يعلن مواقفنا وعندما "االقتصادية قال الصفدي 

نتخذ قرار نعلنه بوضوح وثقة باستناد الى مواقفنا الثابتة 
  ".والواضحة التي يعرفها الجميع

هي . بالنهاية هي ورشة عمل"وزاد الصفدي 
اذا قررنا ان نذهب، . لتاريخ وال بدايتهليست نهاية ا

ٕنذهب ونسمع واذا كان الطرح منسجما مع مواقفنا 
  ".فسنتعامل معه، واذا لم ينسجم مع مواقفنا سنقول ال

. هذا ليس اول مؤتمر يشارك به االردن"وقال 
شاركنا في مؤتمر وارسو بموقف واضح اكد على الثوابت 

لبية جميع الحقوق وأن ال حل للقضية الفلسطينية اال بت
 مقدمها حقه في المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي

  ".الحرية والدولة

ننسق نقيم وعلينا ان نعرف ماذا "وزاد الصفدي 
سيكون في هذه الورشة، من سيحضر وما هو مستوى 
التمثيل، وكل هذه القضايا ننظر لها باهمية، ونحن من 

من ادارة يقرر موعد اعالن قرارنا وتوقيت االعالن جزء 
  ".الملف
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واكد وزير الخارجية في رد على سؤل حول ما 
نحن ال نعرف ما سيقدمه "يسمى بصفقة القرن 

االميركيون والعالم كله يقول بانهم ال يعرفون ماذا ستقدم 
الواليات المتحدة التي تقول إنها ستقدم خطتها عندما 

  ".تكتمل

ما نعرفه وما يعرفه "وقال الصفدي لكن 
 وما يعرفه العالم هو ثوابت الموقف االردني االميركيون

بأننا نريد سالما شامال ومن أجل أن يكون السالم شامال 
البد أن يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب 

وأكد أن ".الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة
ال حل اقتصاديا للصراع وأن الحل سياسي موقف األردن 

  .>>...حول شروطه واضح

إلى اي مدى لمستم تفهما : ملكةة الماقن.. .<<
 -لموقف األردن في ما يخص الصراع الفلسطيني 

خالل لقاءاتكم األخيرة مع مسؤولين (اإلسرائيلي 
  ؟ )أوروبيين

هذه اللقاءات هي جزء من : الصفدي
الدبلوماسية األردنية المكثفة التي يقودها جاللة الملك 

 تواصلنا مع شركائنا عبداهللا الثاني من أجل اإلبقاء على
وأصدقائنا في المجتمع الدولي لخدمة مصالحنا الوطنية، 
ولخدمة مواقفنا في ما يتعلق بالقضايا االقليمية أيضا، 
وفي مقدمها القضية الفلسطينية، التي كما تعرف ويعرف 

ثمة . الجميع، بالنسبة لنا هي القضية المركزية االولى
 نوظفها من أجل ان شبكة عالقات راسخة ومتينة للمملكة

نعالج قضايانا الوطنية اقتصاديا واستثماريا الى غير 
ذلك، وأيضا من أجل خدمة ثوابتنا، خصوصا في ما 

وجاللة الملك يقود جهودا . يتعلق بالقضية الفلسطينية
التقى خالل الشهرين الماضيين عددا كبيرا من . مكثفة

ى الزعماء األوروبيين، وكل ذلك استهدف أن نبني عل
هذه العالقات المتينة، وأن نكرس فهم المجتمع الدولي 

نثمن المواقف األوروبية التي في . للموقف األردني

مجملها هي داعمة للمواقف األردنية ومثمنة للدور 
األردني في المنطقة، ومؤكدة على تمسكها بحل الدولتين 

  .سبيال وحيدا لحل الصراع

في هذا الملفات مترابطة : سؤال: ورشة البحرين
الشان، خصوصا في ظل الحديث عن السياسة الخارجية 
األردنية، وهذا يقودنا إلى ما تم تداولة في بعض وسائل 
االعالم نقال عن البيت االبيض حول مشاركة األردن في 
ورشة البحرين، وهناك بعض المصادر الرسمية األردنية 

ما هي حقيقة الموقف . ردت على هذه التصريحات ونفتها
  ردني من ورشة البحرين من المشاركة من عدمها؟ األ

بداية أود أن أقول إننا نحن من يعلن : الصفدي
ونحن عندما نتخذ قرارنا، سنعلنه بوضوح وبثقة . مواقفنا

وباستناد إلى مواقفنا الواضحة والثابتة والراسخة والتي 
السياسة الخارجية األردنية تستند الى . يعرفها الجميع
ثوابتنا في ما يتعلق بالقضية . اقف واضحةٕثوابت والى مو

. الفلسطينية أكدها جاللة الملك بشكل ال يقبل أي تفسير
ال حل للقضية الفلسطينية إال عبر : هي ثوابت واضحة

انتهاء اإلحتالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 
.  وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧ حزيران ٧خطوط 

هذا . هذا هو الموقف العربي. هذا هو الموقف األردني
هو الموقف االسالمي، هذا هو الموقف الذي يدعمه 
العالم، ونحن لم نعلن موقفا رسميا إزاء ورشة البحرين 
ألننا نمارس حقنا في أن نقيم، وفي أن نشاور، وفي أن 

وعندما نتخذ القرار . نتشاور مع أشقائنا وأصدقائنا
ك لنؤكد على إذا شاركنا فنحن نشار. سنعلنه بوضوح

وهذا الموقف يعرفه . ثوابتنا، لنقول موقفنا بوضوح وثقة
إذا شاركنا فهو جزء من االشتباك . الجميع كما قلت

االيجابي الذي يقوده األردن دائما من أجل التأكيد على 
ثوابته في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفي أي موقف 

قرارنا بناء واذا لم نشارك فسنكون اتخذنا . أو قضية اخرى
هي ليست . بالنهاية هي ورشة عمل. على تقييمنا أيضا
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هي ورشة عمل إذا قررنا أن . نهاية التاريخ وال بدايته
ًنذهب، نسمع واذا كان الطرح منسجما مع مواقفنا  ٕ

اذا كان الطرح غير منسجم مع مواقفنا . فنستعامل معه
كما . وهذا ليس أول مؤتمر يشارك به األردن. فسنقول ال

تذكر شارك األردن منذ فترة في مؤتمر وارسو وماذا كانت 
النتيجة؟ ذهب األردن بموقف واضح أكد على ثوابته، أكد 
أن ال حل للقضية الفلسطينية إال بتلبية جميع الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حقه في 

موقف . موقف األردن من التوطين واضح. الحرية والدولة
موقف األردن من القدس .  الالجئين واضحاألردن من

واذا . وبالتالي إذا ذهبنا نذهب لنقول هذا الموقف. واضح
لم نذهب فسيكون هنالك أيضا مبررات مستندة الى ثوابتنا 

نحن . نحن ال نعمل في فراغ. وخدمة مصالحنا الوطنية
السؤال هو ما هي الثوابت . نعمل في مجتمع دولي
ما هو الموقف األردني، وهذا . األردنية، وهذه واضحة

ونحن . ماذا سيقول األردن وهذا ايضا واضح. واضح
ننسق ونقيم علينا أن نعرف ماذا سيكون في هذه 
الورشة، من سيحضر، ما هو مستوى التمثيل؟ وكل هذه 

ونحن من يقرر موعد إعالن . قضايا ننظر لها بأهمية
  .>>...وتوقيت اإلعالن هو جزء من ادارة الملف. قرارنا

إذن هذه هي صفقة الحل العادلة : سؤل... <<
  بالنسبة لألردن بناءا على ما تحدثت به؟ 

الحل العادل هو الحل الذي يلبي جميع : الصفدي
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي 
. مقدمها الحق في الحرية والدولة وحل قضية الالجئين

بالتوطين، جاللة في ما يتعلق : وأعتقد أن ثوابتنا واضحة
أكد أن ال . اكثر من مرة برفض ذلك بالمطلق الملك أكد

أكد أن ال حل على حساب . حل خارج حل الدولتين
ونحن دولة واثقة راسخة لها عالقاتها ولها . األردن

وكما . احترامها الدولي ولها مواقفها المعلنة والمحترمة

 كنا في السابق قادرين على الدفاع عن حقوقنا، نحن
  .قادرون على الدفاع عن حقوقنا اآلن ايضا

  ٢ص ١٥/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

مشاركون في مهرجان نصرة القدس يؤكدون 
  "صفقة القرن"رفض 

  

متحدثون يؤكدون التفافهم خلف القيادة 
الهاشمية في رفض صفقة القرن والتوطين والمساس 

 .>>...بالوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

ًنصرة لفلسطين "المهرجان ويأتي ... <<
ًوالقدس، وتأييدا الوصاية الهاشمية على المقدسات 
ًورفضا لمخططات التوطين وتصفية القضية الفلسطينية 

  ."ًوتمتينا للوحدة الوطنية

ويمثل اإلئتالف الذي أقام المهرجان جمعيات 
أبناء جنين، أبناء خليل الرحمن، عيبال، القدس، (

  ).قيلية، نابلس، طول كرمسلوان، طوباس، الخليل، قل

واكد رئيس االتحاد البرلماني العربي رئيس 
مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن وحدتنا 
الوطنية وصالبة جبهتنا الداخلية ووقوفنا خلف جيشنا 
العربي الطاهر الذي سال دم أبنائه على أسوار القدس 

  .هي سبيلنا في مواجهة التحديات

ة له بالمهرجان الذي واكد الطراونة في كلم
حضره رئيسا الوزراء األسبقان طاهر المصري وعبد 
الرؤوف الروابدة وعدد من النواب وحشد جماهيري كبير 
من نقابات واحزاب ونشطاء وحقوقين، أننا في األردن 
نقف على جبهة رفض أي تسوية غير عادلة للقضية 

ك الفلسطينية، ويتقدمنا سيد الثبات والمواقف جاللة المل
ٕعبد اهللا الثاني في همة ال تلين، واصرار على حماية 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، 
ًمتصديا لكل محاوالت العبث بهوية القدس كعاصمة 
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الرساالت السماوية، ليحول دون المساس بوضع المدينة 
ًالتاريخي ممثال إلرادة ونبض ووجدان أمتينا العربية 

  .واإلسالمية

سنتصدى لكل مشكك في صالبة : افوأض
مواقفنا، فبعد صمود جاللة الملك في مواجهة كل 
الضغوط والتحديات، سيظل الهاشميون رمز التصدي 
والثبات أمام كل محاوالت تصفية القضية على حساب 
المملكة األردنية الهاشمية، أو على حساب حقوق 

  ".الفلسطينيين بإقامة دولتهم وعاصمتها القدس

لطراونة على أن جهود جاللة الملك هي وشدد ا
دليل ساطع وبرهان قاطع أمام كل الذين امتهنوا الشائعة 
ًسعيا ووهما نحو تحطيم معنوياتنا، غير مدركين أو  ً
غافلين أو متربصين بأن هذه األكاذيب واالفتراءات ال 
تخدم سوى دولة االحتالل واستمرار بطشها وتدنيسها 

  .ألطهر أرض وأعظم شعب

نتجاوز عن وعي وثبات وبوحدتنا كل "بع وتا
خرافات الواهمين بالتوطين والوطن البديل؛ ثابتين على 
جمر المواقف وصالبة المبادئ في أن يكون للفلسطينيين 
دولة كاملة السيادة والكرامة وفق قرارات الشرعية الدولية 
التي كفلت حق العودة والتعويض لالجئين، ومنح شعب 

ًنة وحياة آمنة ومستقبال لألجيال ًفلسطين حدودا مصا
ِيستحقون معه نيل حصتهم من التعليم والرعاية الصحية 
واألمان ألطفال زادت صور الدماء واالحتالل من تحديهم 

  .وعناد نضالهم

نقف خلف الملك مستلهمين من  "وقال الطراونة
همته فهو الصابر على المحن، والمواجه للكروب، 

متحدي للصعاب، وبذلك الصامد في وجه الخطوب وال
نكون مع الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم شاء االحتالل أم 
أبى، وحتى إن دعمته قوى الظلم الدولي أو عادت لجادة 

  .الصواب

وأكد أن أمام الفلسطينيين الذين اختبروا وعانوا 
الظلم على مدى عقود الصبر، وانتصروا على الوجع عبر 

الوحدة والصمود سنوات الظلم واألسر، تمكين جبهات 
لمجابهة صمت العالم وانحيازه إلى جانب الغاصب 

  .المحتل

وأعرب الطراونة عن فخر المملكة األردنية 
ًالهاشمية قيادة وشعبا بالوقوف على جبهة الحق جبهة 

نحمل معهم الظرف والهمة، " ًفلسطين وأهلها، قائال 
أردنيين نرتبط معهم في التاريخ والجغرافيا ووحدة الدم 

 مسجلين بحروف من نور مواقف جاللة الملك ،الهويةو
عبد اهللا الثاني حامي المقدسات والوصاية، الذي مازال 
يصدح بصوت أردني مسموع؛ بأن ال حل يقبل الحياة من 

  ".غير قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس

فعلى بعد أيام، وعلى مدى الشهور "وزاد 
لعربي والسنوات ظل جاللة الملك يتقدم الصف ا

واإلسالمي في الدفاع والتصدي لكل محاوالت االحتالل في 
مصادرة هوية القدس، وفي التالعب بحقوق 
ًالفلسطينيين، مناديا بالعدالة لشعب فلسطين كمتطلب 

  ".إجباري الستقرار المنطقة والعالم

من هنا من قلب عمان نبعث بتحيات : "وتابع
فلسطين الفخر واالعتزاز إلى األشقاء في فلسطين، 

الهوية والعروبة، فلسطين الحق رغم قيد االحتالل، 
فلسطين مهد الحضارات ومهبط الرساالت، فلسطين وجعنا 
حتى ينجلي الظلم عنها وعن أهلها أصحاب الحق 
والتاريخ والدم والشهداء؛ الذين ننحني أمام تضحياتهم 

  ".التي ماتزال تسطر أعظم البطوالت

 والصمود، من دروس النضال: وختم بالقول
ننهل من فعل الفلسطينيين، الذين وصلوا حبل الشهداء 
برباط مقدس، تلتحم عراه، كلما زادت وحشية المحتل 

 فهذا النضال الذي جعل لفلسطين وقضيتها ،وغطرسته
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العادلة الصدارة في أولوياتنا، والمكانة في كل هم عشناه 
  .ونعيشه

ة وقال رئيس الوزراء االسبق عبدالرؤوف الروابد
ان هذا اللقاء مبارك،ياتي وقلوبنا تشرئب إلى القبلة 
األولى، أرض اإلسراء التي باركها اهللا وبارك حولها 
ونتطلع إلى اليوم الذي نراها فيه مستقلة سيدة ينعم 
أهلها وننعم معهم بالحرية، ونعمل معا لبناء تاريخ 
مشترك نصنعه معا بإرادة حرة تستشرف مستقبال مشرقا 

  .النا وألمتن

وتابع الروابدة، نقول ألخوة الدم والمصير، أننا 
كما كنا منذ إرهاصات النضال الفلسطيني، باقون على 
العهد شركاء ال أعوانا فحسب، وسندا ال يكتفي بدور 

نحن معكم ال يفت في عضدنا مزاود والقدس . الرديف
قدسنا في سويداء القلب، لنا على أسوارها دم حر، ما 

صونها الهاشمي القائد بإرث أب عن توانى حين روع، ي
. جد، ينهد لدوره بحكمة وشجاعة في كل محفل وميدان
  .يصون المقدسات ويحمي التاريخ من التحوير والتشويه

واضاف، نلتقي اليوم، والمؤامرة على فلسطين، 
ًتوغل في مفاصل القضية وتستغل مرحلة عالمنا العربي 

امه ويخذل فيها مأزوم وخسر كل إنجازاته يتداعى نظ
بعضه البعض والفتن الداخلية دمرت وتهدد بالمزيد ولكننا 
في األردن مؤمنون وعاملون بهدوء على أن تخيب آمال 
دعاة التصفية ولن تمر مخططاتهم مهما استغلوا 
الظروف والتحديات واألوضاع وسنتحدى الضغوط ولن 

  ."ّكال"التي حولها أبو الحسين إلى " بال"نكتفي 

بدة، بان عناصر قوتنا على المواجهة واكد الروا 
كبيرة وعديدة وسنحافظ على مجتمعنا األردني الواحد 
المتماسك ونصوغ جبهة وطنية واحدة تحول دون 
األختراق والتفتت وهويتنا الوطنية موحدة جامعة ترفض 
اإلقليمية وتدين المتكسبين بها والمواطنة عندنا مرجعية 

لفرعية عناصر تعددية والوطنية لدينا أساس وهوياتنا ا

وعناوين إغناء تسهم في تجذير الهوية الوطنية التي 
  .يستظل بها الجميع

وشدد بالقول بان عالقتنا بفلسطين عالقة قدر 
ومصير رضعناها مع حليب األمهات وصنعتها روابط 
القربى ورسختها وشائج التالحم وعمقها التاريخ الواحد 

ما قضية وصاغت وهي قضيتنا التي ما تقدمت عليها يو
في األردن قناعاتنا وفكرنا ودورنا وخاب تجار اإلقليمية 

  .أصحاب صكوك الغفران ولن نكون لهم وقودا وسيخيبون

وأشاد رئيس الوزراء االسبق طاهر المصري 
األردن هذا البلد الذي ينسل "بالموقف األردني، وقال 

اليوم من أجسادنا كي نراه أمامنا بموقفه الرسمي 
 المدهش وبموقف قيادته التاريخية، رغم فيض والشعبي

  ."القوة الدولية واإلقليمية الغاشمة التي تعرفون

إننا نفخر بهذا الموقف الشعبي الثابت من "وزاد 
هذه الموجة األميركية الصهيونية التي تريد نحرنا على 

ً، مؤكدا أن "حجر وأن نقول لهم نعم من دون أن نصرخ
  .زمنالطغاة تسحقهم الشعوب وال

بوعي األردنيين األعلى "وقال المصري إنه 
وبارتقاء القيادة األردنية إلى درجات المسؤولية التاريخية 
توحد الموقف القيادة والشعب، فاستطعنا حتى اللحظة 
ًعلى األقل أن نفسد عليهم الزخم الذي كان مطلوبا 
لتمرير صفقة التصفية سيئة الذكر، ما رشح من 

  ."عنهتسريباتها وما أعلن 

وال أدل على ذلك ما تشهده مرحلته "وتابع 
األولى في مؤتمر البحرين الذي حمل جذور فشله في 
ذاته الذي يسعى لتحويل مصائر شعوبنا وحقوقها من 

  ."قضايا سياسية إلى صفقات تجارية ومصرفية

ًوأكد المصري أن كثيرا ما يمكن فعله، وقال 
 تستطيع الشعوب ًفصفقة القرن ليست قدرا ال راد له، وما"

فعله والقيام به بخاصة في بالدنا يتجاوز أوهام ورعونة 
  ."اإلدارة األمريكية الحالية
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وشدد على أن قوتنا في األردن تكمن في تماسك 
نسيجنا االجتماعي وترابطنا الوطني داخل وحدتنا 

لعل أهم "الوطنية، وفي تجاوب القيادة مع الشعب، وقال 
ليوم هو الصمود خلف الوصاية عناوين التكاتف والقوة ا

الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس وبيت لحم والخليل، فهي العنوان األبرز للحضور 

  ."ًالسياسي األردني في أي تسوية يراد تمريرها أصال

حينما أدرك األردنيون "وأكد المصري أنه 
يكية بغريزتهم العروبية األصيلة أن أبعاد اللعبة األمر

الصهيونية وخطورتها، وأن من شروط اللعبة هو تفكيك 
ًدولتهم اقتصاديا أو سياسيا، لصالح المشروع الصهيوني،  ً
فإن عنوان التصدي الشعبي والرسمي أصبح هو اإلصرار 
على بقاء الدولة األردنية عزيزة قوية وقادرة ومواطن 

  ."أردني كريم بحياة كريمة

اكدوا فيها الفخر والقى عدد من النواب كلمات، 
بموقف االردن الثابت بقيادة جاللة الملك عبد الثاني 
الدعم والمدافع عن القضية الفلسطينية والتاييد للوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 

  .القدس

والقى رئيس جمعية خليل الرحمن محمد الجعبري 
حتفال، كلمة باسم تالف الجمعيات الخيرية المنظمة لال

اكد على رفض كل االمالءات الظالمة التي ال تقرها 
جمعيات حقوق االنسان وال تقرها القرارات االممية 
الخاصة بالقضية الفلسطنية واالعتزاز بالتاخي التاريخي 
بين الشعبين الفلسطيني واالردني في الوقوف سدا منيعا 
امام صفقة القرن والوقوف صفا واحدا متماسكا خلف 

 الملك في موقفه المؤيد القامة دولة فلسطينية جاللة
وعاصمتها القدس على التراب الوطني الفلسطيني وما 

 .يحفظ الحقوق

 ١٥/٦/٢٠١٩وكالة األنباء األردنية بترا 

* * * * *  

قاضي القضاة يلتقي وزير الشؤون الدينية 
 التونسي

 

التقى سماحة قاضي القضاة الشيخ  -بترا 
ليوم االحد، وزير الشؤون الدينية عبدالكريم الخصاونة ا

في الجمهورية التونسية احمد عظوم والوفد المرافق له، 
  .بحضور السفير التونسي في عمان خالد السهيلي

وعرض الخصاونة خالل اللقاء، لمهام وواجبات 
دائرة قاضي القضاة وتاريخ نشأتها والتطورات التي 

تجربة شهدها القضاء الشرعي خالل السنوات السابقة و
أتمتة الخدمات وهندسة اإلجراءات، وتجربة معهد القضاء 
الشرعي ومديرية اإلصالح والتوفيق األسري في ضوء 
التقدم الذي حققته دائرة قاضي القضاة عبر إنشاء العديد 
من المديريات التي ساهمت في توفير الوقت والجهد على 
المراجعين وكذلك صندوق تسليف النفقة، وانشاء المعهد 

  .ُالقضائي الذي يعنى بتدريب القضاة والموظفين

كما تم اطالع الوفد الضيف على الجهود التي 
  .يبذلها األردن قيادة ومؤسسات تجاه القدس والمقدسات

من جهته، أبدى عظوم والوفد الضيف تقديرهم 
واعجابهم باإلنجازات التي حققتها دائرة قاضي القضاة 

  .ميزوحفاظها على الطابع اإلسالمي الم

وبحث الجانبان آليات التعاون في مجال القضاء 
الشرعي بين البلدين الشقيقين والحرص على تواصل 

  .اللقاءات

  ١٧/٦/٢٠١٩المدينة نيوز 

* * * * *  

ًلن يتنازل االردن ملكا : ولي العهد لـ الخريجين
   عن وصاية المقدسات في القدس–ًوشعبا 

  

 رعى سمو األمير الحسين بن عبداهللا - عمان
الثاني ولي العهد، اليوم الثالثاء، حفل تخريج الفوج 
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األربعين لطلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك للعام 
، حيث سلم سموه الشهادات لـ ٢٠١٨/٢٠١٩األكاديمي 

  . خريجا٢٢٦

وأكد سموه في كلمته في حفل التخريج أن 
ٕاألردن، الذي بني بطموح وارادة اآلباء واألجداد، مستمر  ُ

التقدم والبناء بهمة شبابه الذين هم أغلى ما يملك وهم ب
ها هو األردن ينظر إليكم وينتظر  ":وقال .عزيمته وأمله

عطاءكم، فال تبخلوا عليه بإرادتكم، كونوا طموحين 
ألنفسكم ولألردن، وشقوا الصخر إن اعترضكم، فالوطن 

  ."هو أغلى ما نملك

  ومما جاء في كلمة سمو ولي العهد

 شك بأن رحلتكم لم تكن سهلة، ولم ال ...<<
تكن ممكنة؛ لوال أن توافرت لكم الفرصة، وكان لديكم 

سأبدأ   ،الطموح، فإن اجتمعا كان النجاح ثالثهما
 ولهم الفضل من بعد اهللا -بالفرصة، ألن من أتاحها لكم 

هم من ... عيونهم تلمع فرحا وفخرا.  معنا هنا اليوم-
جفونهم، ومن لم يفارق ضحوا لتتعلموا، من سكن األرق 

وسأكون لسان حال الخريجين . الدعاء قلوبهم ليل نهار
شكرا من كل ابن وابنة، فرضاكم،  :وأقول لألهل جميعا

شكرا على دعمكم  .وفخركم، وثقتكم هي الدافع دائما
  .وتضحياتكم

. أما الطموح، فأرى الكثير منه في هذه القاعة
هار لسنوات طويلة ثابرتم، وعملتم بجد ووصلتم الليل بالن

لتكونوا هنا اليوم، فطموحكم أبى أن يرضى لكم السهل 
لم يجد . طموح األردن، طموح له أبناؤه .أسوة بوطنكم

أجدادنا في األرض آبارا، فشقوا الصخر مدنا، درسوا، 
ّودرسوا، وجابوا العالم بخبراتهم، وال ينكر أحد كفاءة 

 وجه األردني ومهنيته، وال قدرته على الصمود في
  .>>...الشدائد

نستمد ذلك الصمود من قيمنا، ومن ... <<
ثوابتنا التي تبقي األردني قويا، ال يهتز مهما عصفت به 

التحديات، ثابتا، ثابتا، ال يساوم على مبادئه وأولوياته، 
 ملكا -وعلى رأسها كرامته، لهذا، لن يتنازل األردن 

  . عن وصاية المقدسات في القدس- وشعبا

لهذا، . فتح ذراعيه وحدوده لمن لجأ إليهلهذا، ي
هو األجمل، واألكثر أمنا واألعمق تعايشا، رغم كل 

  .>>...شيء

  ١١ص ١٩/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تؤكد أهمية الوصاية " فلسطين النيابية"
  الهاشمية على المقدسات

  

لجنة فلسطين النيابية  أشادت – بترا –عمان 
اني الثابتة تجاه القضية بمواقف جاللة الملك عبداهللا الث

 أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية ةالفلسطينية، مؤكد
على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 

بموقف الشعب االردني في دعم االشقاء  الشريف، وكذلك
  .الفلسطينيين

 خالل لقاء اللجنة  رئيسها يحيى السعوداكدو
مد الشاللدة،  بوزير العدل الفلسطيني الدكتور محأمس

ً، الفتا "صفقة القرن" رفض االردن المطلق لما يسمى بـ
إلى الى ان االردنيين ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني 

  .الغاصب

وفيما أشار إلى أن ممارسات قوات االحتالل 
اإلسرائيلي ال ترقى للممارسات اإلنسانية، قال ان اللجنة 

نادي "ن وعلى تواصل مستمر مع المسؤولين الفلسطينيي
  ."االسير الفلسطيني

بدوره، ثمن الشاللدة مواقف جاللة الملك 
والشعب االردني تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أنه 

" فلسطين النيابية"يتابع مواقف ونشاطات مجلس النواب و
  .بهذا الخصوص
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واكد اهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على 
دس الشريف، المقدسات االسالمية والمسيحية في الق

بينما استعرض ابرز التشريعات العنصرية التي يشرعها 
ضد الفلسطينيين واألسرى ) الكنيسيت(البرلمان اإلسرائيلي 

 .القابعين في سجون االحتالل

  ٧ ص١٩/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 مغربي لصفقة القرن –رفض برلماني أردني 
والتأكيد على الموقف الثابت من الوصاية 

  الهاشمية

   

شدد نواب وأعيان أردنيون ومغاربة  –عمان  
على رفضهم لما يسمى بصفقة القرن، واصفين اياها 

، »مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبها«بـــــ
وأكدوا موقفهم الثابت من الوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

مس في مجلسي جاء ذلك خالل سلسلة لقاءات أ
األردنية في –االعيان والنواب مع لجنة األخوة المغربية

  .مجلس النواب المغربي برئاسة النائب خديجة الزياني

وترأس اجتماع اللجنة في األعيان العين عبد 
الرزاق طبيشات الذي أكد متانة العالقات األردنية المغربية 
وتميزها والحرص المشترك على تطويرها في جميع 

  .جاالت وخاصة االقتصادية واالستثمارية والثقافيةالم

وجرى خالل اللقاء استعراض عالقات التعاون 
والتنسيق بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجاالت 
ال سيما المجاالت البرلمانية منها، وايجاد آفاق أوسع 
للتعاون تعكس قوة الروابط بين البلدين وقيادتيهما 

  .الحكيمتين

 اتفاقية ٦٠بيشات إلى وجود أكثر من وأشار ط
  . تعاون بين المملكتين

بدورهم قال أعضاء لجنة األخوة األردنية 
المغربية في مجلس األعيان، إن العالقات القائمة بين 
البلدين قوية ومتينة، الفتين إلى التقارب الكبير بين 
البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا العربية واإلقليمية 

  .يةوالدول

إلى ذلك، وفي لقاء النواب،أكد رئيس مجلس 
النواب باإلنابة الدكتور نصار القيسي إن القضية 
الفلسطينية ستبقى تتربع على أعلى سلم أولويات المملكة 
وصوال إلى الحق الفلسطيني المطلق بقيام دولة فلسطينية 

  .مستقلة وعاصمتها القدس

وقال خالل لقائه اللجنة بحضور رئيسة لجنة 
 المغربية النائب وفاء بني –االخوة البرلمانية األردنية 

ًمصطفى، إن القدس هي قضية العرب جميعا وهي راسخة 
ٕفي وجدانهم، وان المغرب كما هو األردن صاحب قضية 

، مشددا على رفض »يشترك بها مع األردن بهذا االتجاه
  .األردن المطلق ألي مخطط أو صفقة قادمة بهذا الشأن

ي مواقف المغرب الداعمة لألردن، وثمن القيس
وبالذات تأكيد المغرب الموصول على الوصاية الهاشمية 
ًعلى المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، مشيرا 
إلى أن المغرب دولة فاعلة ومؤثرة واصبحت في مصاف 

  .الدول المتقدمة

وفي هذا الصدد، أكدت النائب وفاء بني 
لجنة، متانة العالقات مصطفى، في لقاء منفصل مع ال

العالقات القابلة للبناء « البرلمانية، واصفة إياها بـــ
في العديد من المجاالت والميادين والسيما » واالستثمار

  .البرلمانية منها

وزادت ان األردن والمغرب يشتركان بالعديد من 
المواقف حيال العديد من القضايا ذات االهتمام المتبادل 

لفلسطينية والقدس، مثمنة بهذا الصدد والسيما القضية ا
الموقف المغربي الداعم للوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف
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وأكد اعضاء اللجنة النواب رفضهم لما يسمى 
مؤامرة لتصفية القضية « بصفقة القرن، واصفين اياها بـــــ

عرض األردن ولفتوا إلى ت. »الفلسطينية وحقوق شعبها
لجملة من الضغوط نتيجة مواقفه الثابتة والراسخة تجاه 
القدس والمقدسات فيها، داعين البرلمانات العربية 
للوقوف بوجه المؤامرة التي تهدف لتصفية القضية 

  .الفلسطينية

وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية النيابية الدكتور نضال الطعاني، المواقف 

ة حيال القضايا العربية المشتركة وعلى رأسها الموحد
القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية التاريخية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

: وقال الطعاني خالل لقائه الزياني والوفد المرافق
إن حالة عدم االستقرار التي تمر بها المنطقة، باإلضافة 

 تمر بها بعض الدول العربية انعكست الى األزمات التي
وأشار الى ان البرلمانات العربية .على القضية الفلسطينية

قادرة على إنشاء منصات سالم تقوم على التعاون 
والتنسيق لكي يستمر التقارب العربي الموحد وتفعيل 

  .العمل العربي المشترك

بدورها، ثمنت الزياني الدور المحوري الذي 
ن تجاه قضايا المنطقة والسيما القضية يضطلع به األرد

الفلسطينية، مؤكدة أهمية الوصاية الهاشمية على 
  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

وقالت إن انسجام المواقف بين البلدين يأتي من 
طبيعة العالقات األخوية الطيبة التي تجمع قيادة كال 

ل الفاعلة التي من البلدين الداعية دوما الى إيجاد السب
 شأنها النهوض بمستوى العالقات الثنائية بكافة المجاالت

  . والميادين والبناء عليها

موقفه ثابت » ملكا وشعبا«وتابعت، ان المغرب 
ال يتغير تجاه القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

مقايضات بهذه الثوابت، الشريف، ويرفض كل اشكال ال
وما يسمى بصفقة القرن ويقف مع حق الشعب 
الفلسطيني بإقامة دولته على ترابه المستقل وعاصمتها 

من جهته أشار الوفد المغربي إلى التجربة .القدس
الديمقراطية المغربية واالصالحات السياسية واالقتصادية 

قراطية التي نفذتها، والمستندة على احترام المنهجية الديم
واإلرادة الشعبية ووحدة التراب المغربي والمحافظة على 

  .االمن واالستقرار وااللتفاف حول القيادة

  ٤ص ٢٠/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أدى : الملك
يجب أن .. لتأجيج الفتنة والتطرف العالميين

 .ًتكون القدس مدينة تجمعنا ورمزا للسالم

 أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني -  بترا -  سنغافورة
أن االعتداء على الوئام بين األديان وعلى االحترام المتبادل 
والثقة، يعد أكبر تهديد يواجه العالم، ما يتطلب من الجميع 

 .التصدي له ومقاومة الكراهية واإلقصاء

ولفت جاللته في الكلمة الرئيسية، التي ألقاها في 
في سنغافورة ” مجتمعات متماسكة“ولي افتتاح المؤتمر الد

اليوم الخميس، إلى أهمية الوصول إلى حل للصراع 
المركزي في المنطقة والمتمثل في استمرار إنكار حق إقامة 

 .الدولة الفلسطينية

وقال جاللته إن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي قد 
ُأدى إلى تأجيج الفتنة والتطرف العالميين، مؤكدا أهمية 

ل إلى سالم دائم يضمن إقامة الدولة الفلسطينية الوصو
المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة على خطوط الرابع 

 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش ١٩٦٧من حزيران عام 
 .جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسالم وأمان

وألقى جاللته الكلمة بحضور رئيسة جمهورية 
ير هاشم بن الحسين سنغافورة حليمة يعقوب، وسمو األم

كبير أمناء جاللة الملك، وسمو األمير غازي بن محمد كبير 
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مستشاري جاللة الملك للشؤون الدينية والثقافية، والمبعوث 
الشخصي لجاللته، وعدد كبير من القيادات السياسية 

 .والدينية والفكرية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني

بسم ” :ة الملكالنص لكلمة جالل جزء من وتاليا
 فخامة الرئيسة،أصحاب السعادة،" اهللا الرحمن الرحيم

ًالحضور الكرام،شكرا جزيال لكم على استضافتكم لي هنا  ً
 .>>...ًاليوم، يسعدني أن أكون في سنغافورة مجددا

ًكما أن علينا أيضا أن نساعد في حل ... <<
الصراعات، وخاصة الصراع المركزي في منطقتي والمتمثل 

ستمرار إنكار حق إقامة الدولة الفلسطينية، لقد أدى في ا
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي إلى تأجيج الفتنة والتطرف 
ًالعالميين، لذا نحن جميعا بحاجة إلى سالم دائم يلبي 
احتياجات كال الطرفين، بحيث يضمن إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة على 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧ الرابع من حزيران عام خطوط
 .الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسالم وأمان

وعلينا أن نحافظ على القدس، هذه المدينة 
المقدسة للمليارات من الناس حول العالم، وكوني صاحب 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

واجب خاص تجاه هذه في القدس الشريف، يربطني 
ًالمدينة، ولكن بالنسبة لنا جميعا، يجب أن تكون القدس 

 .ًمدينة تجمعنا ورمزا للسالم

أصدقائي، يتحدث الناس هذه األيام عن التحديات 
التي تواجه المجتمعات متعددة الثقافات، والحقيقة أننا 
جميعا جزء من مجتمع واحد عظيم متعدد الثقافات، إن ما 

  .نا معا سيساعدتقومون به ه

 ".شكرا لكم

وحضر افتتاح المؤتمر وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 
ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 

 .والسفير األردني في سنغافورة

  ٣ ص٢١/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

ينية شاء من لن نتخلى عن القضية الفلسط
  شاء وأبى من أبى

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن - عمان 
الحكومة تنظر باهتمام للدراسات التي تجريها العديد من 
المؤسسات الوطنية بهدف تقييم األداء ومعالجة أوجه 

  و.القصور حيثما وجدت

ستون "قال رئيس الوزراء في حديث لبرنامج 
ير الزبن على شاشة التلفزيون أجرته الزميلة عب" دقيقة

األردني مساء امس الجمعة ان مراكز الدراسات واألبحاث 
تساعد الدولة بما تتمتع به من خبرة في طرح قضايا هامة 
وادارة الحوار حولها وتقييم ما تم تطبيقه ووضع رؤى 

  .>>..للمستقبل بطريقة تشاركية

وحول القضية الفلسطينية، قال الرزاز إن ... <<
لة الملك يؤكد في كل محفل محلي ودولي على ثوابت جال

الدولة األردنية المتمثلة في إيجاد حل عادل وشامل للقضية 
ٕالفلسطينية، واقامة الدولة الفلسطينية المستلقلة على 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران 
ًالشرقية، مشيرا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على 

ًمؤكدا أن األردن متمسك . مية والمسيحيةالمقدسات اإلسال
  .بجهوده

  ٢٣/٦/٢٠١٩وكالة األنباء األردنية 

* * * * *  

موقفنا من القضية الفلسطينية لن : غنيمات
  يتغير بمشاركتنا في ورشة البحرين

أكدت وزيرة الدولة  -   عالء القرالة-  عمان
لشؤون اإلعالم جمانة غنيمات أن موقف االردن واضح 

 يحتمل النقاش تجاه القضية الفلسطينية بالرغم وصريح وال
  .من المشاركة في ورشة المنامة

وأشارت غنيمات خالل مؤتمر صحفي لعرض 
انجازات الحكومة خالل عام اليوم، أنه ال تنازل عن الءات 
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الملك الثالث الواضحة والوصاية الهاشمية على المقدسات 
ورشة اإلسالمية والمسيحية، مبينة أن المشاركة في 

البحرين يأتي لالستماع واالطالع واالعالن عن موقفنا 
بشكل واضح ورفض أي عرض اقتصادي يتنافى مع الثوابت 
 االردنية والقائمة على اقامة دولة فلسطينية على حدود الـ

  . وعاصمتها القدس الشرقية٦٧

وأضافت غنيمات أن االردن لن يقبل بأي حل 
 في اقامة دولتهم للسالم مالم يضمن حقوق الفلسطينين

باالضافة الى الحفاظ على الهوية االسالمية والمسيحية 
  .للقدس وتحت الوصاية الهاشمية المستمرة

 ٦ ص٢٤/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

الملك يؤكد اهمية اقامة الدولة الفلسطينية 
 المستقلة

بحث الملك عبداهللا الثاني والرئيس المصري 
ي الثالثاء، العالقات عبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتف

بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق 
 .المشترك

وتم خالل االتصال استعراض التطورات اإلقليمية 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك أهمية 
دعم األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة 

ابع من حزيران عام ٕواقامة دولتهم المستقلة على خطوط الر
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

  ٢٦/٦/٢٠١٩خبرني 

* * * * *  

موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت : الملك
  وواضح

أكد العاهل  -  األناضول - ليث الجنيدي -  عمان
األردني الملك عبد اهللا الثاني على موقف بالده الثابت من 

  .القضية الفلسطينية

جتماع مجلس السياسات جاء ذلك خالل ترأسه ا
الوطني، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت األناضول نسخة 

 .منه

ومجلس السياسات الوطني يترأسه الملك، ويضم 
في عضويته كبار مسؤولي الدولة واألجهزة األمنية، وهو 
معني بمتابعة ورسم السياسات االستراتيجية والقضايا التي 

  .تهم األمن الوطني

 اهللا الثاني خالل االجتماع على وشدد الملك عبد
موقف األردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يؤكد "

أهمية دعم األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة 
 /ٕواقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو

  . " وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حزيران عام 

من القضية موقفنا : "وقال عاهل األردن
، مشيرا إلى التنسيق والتعاون "الفلسطينية واضح ومعروف

 .المستمرين بين الجانبين األردني والفلسطيني

وفي وقت سابق األربعاء، بحث ملك األردن خالل 
اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس آخر 
التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وذلك في إطار 

   .لتشاور المستمرين بين الجانبينالتنسيق وا

ويشارك األردن في مؤتمر المنامة، المنعقد 
بالبحرين، ليومه الثاني، في وقت تغيب عنه فلسطين 

 .صاحبة القضية

  ٢٧/٦/٢٠١٩ اإلخباري AAموقع 

* * * * *  
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بيان صحفي ألمين عام اللجنة الملكية لشؤون 
ت االسرائيلية للمسجد االقصى االنتهاكا: القدس

 خرق للشرعية الدولية

 وصف أمين عام اللجنة الملكية - بترا - عمان 
لشؤون القدس عبد اهللا كنعان، االعتداء األخير على 
المسجد االقصى المبارك في االيام العشر االواخر من 

 من الحكومة "التصعيد الخطير "شهر رمضان المبارك، بــ
 .االسرائيلية

 في بيان صحفي الى ان هذا التصعيد جاء واشار
الذي يعتبروه » توحيد القدس«بمناسبة االحتفال بيوم 

ًاالسرائيليون عيدا وطنيا إلحياء ذكرى استكمال احتاللهم  ً
ًلمدينة القدس وتحديدا احتالل الجزء الشرقي منها خالل 

 .١٩٦٧حرب عام 

إن اللجنة تعتبر ممارسات االحتالل : وقال البيان
سرائيلي غير الشرعية من شأنها أن تقود المنطقة اال

والعالم الى حالة من عدم االستقرار وتهدد بفرض شريعة 
الغاب التي تقوم على القوة وعدم احترام القانون والكرامة 

 .االنسانية وحرية المعتقد

ودعت اللجنة الدول الكبرى في العالم القيام 
سطينية وجوهرها بمسؤولياتها اإلنسانية تجاه القضية الفل

القدس، وفي مقدمتها اميركا التي تعد الراعية للسالم 
والمؤمنة بالحرية وفق مبادئ ويلسون والثورة االميركية 
غير أنها لألسف اليوم تعتبر الداعمة الرئيسة لسياسة 

 .اسرائيل العدوانية االحتاللية

واكدت اللجنة دعمها ومساندتها للفلسطينيين 
الشعب االردني خلف القيادة والقدس وأنها تقف و

الهاشمية ممثلة بجاللة الملك عبد اهللا الثاني صاحب 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

 .في القدس

وشددت اللجنة على ما أشار اليه جاللته في 
كافة المحافل الدولية من ضرورة الحفاظ على الوضع 

مسكه بالمبادرة القائم والتاريخي في مدينة القدس وت
العربية الداعية إلقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 

  .ًالقدس الشرقية، حفظا لألمن والسالم العالمي المنشود

  ٣ ص٤/٦/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مقابلة صحفية مع أمين عام اللجنة الملكية 
في العيد العشرين للجلوس .. لشؤون القدس

  والمقدساتمواقف مشرفة تجاه القدس : الملكي
  

التقت وكالة األنباء ...  <<– رام اهللا –عمان 
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس ) بترا(األردنية 

عبداهللا كنعان الذي رصد أهم تلك المواقف ومجاالت 
الدعم الملكي للقدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية 
فيها والجهود المبذولة لدعم ومساندة المقدسيين 

  .ن على أرض القدس الشريفالمرابطي

ففي مجال اإلعمار الهاشمي للقدس ومنذ تولي 
 تم تنفيذ عدد من ١٩٩٩جاللته سلطاته الدستورية عام 

مشاريع اإلعمار بأمر جاللته وهو ما عرف باإلعمار 
الهاشمي الخامس الذي شمل مشروع إعادة بناء منبر 
صالح الدين، حيث وضع في السابع والعشرين من شهر 

 اللوحة الزخرفية األساسية للمنبر ٢٠٠٢ان سنة رمض
في جامعة البلقاء التطبيقية في كلية الفنون اإلسالمية، 

 أزاح ٢٠٠٦وفي الخامس والعشرين من شهر تموز سنة 
جاللته الستار عن منبر صالح الدين في جامعة البلقاء 
ًالتطبيقية، مؤذنا بذلك ببدء عملية إعادة المنبر إلى 

ًى، ومجسدا بذلك حرص الهاشميين على المسجد األقص
  .إعمار وبناء المقدسات اإلسالمية

مشروع تجديد فرش مسجد قبة الصخرة المشرفة 
بتبرع من صاحب الجاللة الهاشمية، وتنفيذ احتياجات 
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المسجد األقصى من الصيانة الالزمة، ومشروع اإلنارة 
ٕواصالح شبكة الهاتف وتركيب نظام صوتيات متكامل لكل 

لجامع األقصى المبارك، ومسجد قبة الصخرة من ا
  .المشرفة، والمسجد المرواني

مشروع األعمال الميكانيكية والصحية، يشتمل 
على التمديدات المائية إلطفاء الحريق، وذلك بتنفيذ نظام 
جديد للتمديدات المائية ألجهزة إطفاء الحريق في مبنى 

  .الجامع األقصى، وقبة الصخرة، والمسجد المرواني

مشروع كسوة سقف الجامع األقصى بألواح 
الرصاص وتبليط ساحات الحرم الشريف وترميم الجدار 
الخارجي للحرم الشريف وترميم كتابة سورة اإلسراء حول 

  .القبة

إنجاز المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مركز 
  .ترميم المخطوطات في المسجد األقصى

مسجد استكمال تركيب اللوحات الفسيفسائية في 
  .قبة الصخرة والجامع األقصى

بمكرمة ملكية سامية، تبرع جاللة الملك عبد اهللا 
 قبر –الثاني، وعلى نفقته الخاصة، لترميم القبر المقدس 

ً في كنيسة القيامة بالقدس، وأخيرا –السيد المسيح 
ًخصص جاللته جزءا من جائزة تمبلتون لبناء وترميم 

ي نالها بسبب جهوده في كنيسة القيامة، هذه الجائزة الت
الوئام الديني من خالل مبادرات رسالة عمان وكلمة سواء 
بيننا وبينكم وغيرها من الجهود في هذا المجال، حيث نال 

ًيضا جائزة مصباح السالم بسبب جهوده الداعية لتحقيق أ
السالم المنشود في المنطقة وحل القضية الفلسطينية 

  .وجوهرها القدس

 تم ٢٠١٣الثين من أيار عام وفي الحادي والث
تجديد الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات لجاللته 
بتوقيع اتفاقية وصاية من قبل جاللة الملك عبداهللا الثاني 

  .والرئيس محمود عباس

وعلى الصعيد العربي فجاللته يؤكد دوما وفي كل 
المؤتمرات والقمم العربية، وآخرها القمة العربية الطارئة 

انعقدت في مكة المكرمة أيار الماضي أن المحافظة التي 
على القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها واجب 

  .قومي عربي

فقد وظف : أما على الصعيد الدولي، يتابع كنعان
جاللة الملك عبداهللا الثاني جميع الوسائل من زيارات 
واتصاالت ولقاءات بعدد من زعماء الدول الغربية وقادة 

ً ووسائل اإلعالم فيها وبذل جهودا حثيثة للحفاظ يالرأ
على هوية القدس، وكان لمساعي جاللته الدبلوماسية 
ًأعظم األثر في منع إسرائيل مرارا من االستمرار في 
انتهاكاتها ضد األماكن الدينية اإلسالمية والمسيحية في 
مدينة القدس، كما أكد جاللته خالل كافة لقاءاته في 

ولية بكل صراحة ووضوح بأن القدس كما هي المحافل الد
ًمفتاح للسالم فهي مفتاح الحرب أيضا، وأن الحل العادل 
والشامل والدائم للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي لن يكون 
إال بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

  .الشريف

وبرز دور جاللته في هذا الصدد من خالل 
ديد من القرارات الدولية عن منظمة  العٕواصدارصياغة 

اليونسكو والجمعية العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن، 
من ضمنها إقناع أعضاء لجنة التراث العالمي لرفض 
المشروع اإلسرائيلي المقدم لبناء جسر المغاربة وذلك 
بقرار دولي عبر منظمة اليونسكو التي اعتبرت الخطوة 

ريخ والحضارة بينما أقرت اإلسرائيلية تعديا على التا
  .المشروع األردني

كما أسفرت الجهود األردنية بقيادة جاللة الملك 
 ٤٠عن اتخاذ المجلس التنفيذي لليونسكو القرار رقم 

  : وأهم ما جاء فيه٢٠١٦لسنة 

الحرم / التأكيد على تسمية المسجد األقصى -١
القدسي وليس جبل الهيكل وأن هذا المسجد من 
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، وال عالقة "مية الخالصةالمقدسات اإلسال"
  .لليهود به

مطالبة إسرائيل بإتاحة العودة إلى الوضع  -٢
 إذ ٢٠٠٠التاريخي الذي كان قائما حتى أيلول 

كانت دائرة األوقاف اإلسالمية األردنية السلطة 
  .الوحيدة المشرفة على شؤون المسجد

اعتبر القرار تلة باب المغاربة وحائط البراق  -٣
جزآن من المسجد األقصى، بأنهما جزءان ال يت

  .ورفض اإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب

دان القرار االعتداءات اإلسرائيلية المتزايدة  -٤
والتدابير غير القانونية التي يتعرض لها 
العاملون في دائرة األوقاف اإلسالمية والتي تحد 
من تمتع المسلمين بحرية العبادة، ومن إمكانية 

  .األقصىوصولهم إلى المسجد 

استنكر القرار بشدة االقتحام المتواصل للمسجد  -٥
األقصى من قبل متطرفي اليمين اإلسرائيلي 

  .والقوات النظامية اإلسرائيلية

وكان لجهود األردن وعدد من أعضاء مجلس 
األمن التابع لألمم المتحدة الفضل في اتخاذ القرار رقم 

دة في  الذي تبناه مجلس األمن التابع لألمم المتح٢٣٣٤
 والذي حث على مطالبة إسرائيل ٢٠١٦ كانون األول ٢٣

بوقف االستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس 
الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في 

، وهو أول قرار يمرر في ١٩٦٧األرض المحتلة منذ عام 
  .٢٠٠٨مجلس األمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 

ن للموقف األردني الحازم والرافض لقرار ًوأخيرا كا
الرئيس األميركي دونالد ترمب المتعلق بإعالنه القدس 
عاصمة إلسرائيل دور بارز في صدور قرار الجمعية 

ً صوتا لصالح قرار ١٢٨العامة لألمم المتحدة بأغلبية 
طالب الجميع بعدم تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو 

مغرافية، وأكد أن أي قرار ينص مركزها أو تركيبتها الدي

على ذلك هو الغ وباطل وليس له أي أثر قانوني، وتاله 
 عضوا ١٤قرار آخر رافض لقرار ترمب صوت لصالحه 

  . وعطله الفيتو األميركياألمنفي مجلس 

 ٨/٦/٢٠١٩بترا 

* * * * *  

رسالة إلى أهلنا الصامدين في فلسطين 
  والقدس

 

م اللجنة الملكية لشؤون أمين عا - عبداهللا توفيق كنعان
  القدس

عاش أهلنا الصامدون المرابطون في فلسطين 
والقدس أيام شهر رمضان المبارك وما أعقبها من أيام 
يتأهبون الستقبال عيد الفطر، وهم يتعرضون كحالهم منذ 

 ألشد أشكال اإلجرام ١٩٤٨احتالل فلسطين عام 
ا والترهيب والتقتيل، وبكل وحشية وبربرية لم تعرفه

 في تاريخها القديم والحديث، هذه اإلنسانيةالحضارة 
القسوة والعنف التي ما زالت تمارس ضدهم على يد آلة 
احتالل واستعمار صهيونية ال تعترف بقدسية دينية أو 

، متجاهلة قيم الكرامة إنسانيشرعية دولية أو قانون 
اإلنسانية والعدالة الكونية التي هي حق لكل إنسان على 

  .رضهذه األ

ّهذه الصهيونية التي همها الوحيد تحقيق 
أهدافها الالمتناهية والتي تسعى لقهر الشعب الفلسطيني 
ًصاحب الحق التاريخي المسلوب من قبل إسرائيل زيفا 

 هدفها األخطر والذي يجب علينا إلى إضافةًوبهتانا، 
ًجميعا أن نعيه ونعمل على وضع االستراتيجيات الفاعلة 

تمثل في تهديدها ألمن ووجود األمة العربية لمواجهته والم
  .واإلسالمية وتفتيت وحدتها وشق صفها

ففي حين تجتمع العائلة المسلمة في كل أنحاء 
العالم مساء كل يوم رمضاني على مأدبة اإلفطار تنتظر 
سماع صوت األذان لتفطر في أجواء أسرية آمنة، حرمت 



  
  ٤١ 

ريحة من أن األسرة الفلسطينية والمقدسية المعذبة والج
تجتمع كاملة على مأدبة اإلفطار، وتعاني حرقة الحرمان 
لفقدانها أحد أفرادها في هذه األجواء والمناسبات، فهو 
ًإما ارتقى شهيدا وفي أحسن األحوال إما جريح أو أسير،  ّ

 بيته بسبب عرقلته بفعل إلىأو منع من الوصول 
سوة أن الحواجز اإلسرائيلية العشوائية، والمنظر األشد ق

ّيكون أحد المعتقلين أما حرم أفراد أسرتها من إفطار تعده 
لهم، أو أب حرم أفراد أسرته من الدخل الذي ينبغي أن 
يوفره لمتطلبات هذا الشهر المبارك، وربما يكون األسير 
ًطفال انتزع بكل وحشية من حضن عائلته لتغيب صورته 

  .وضحكاته البريئة عن بيت عاش األلم بعده

تكبيرات المساجد وأجراس الكنائس فال يمكن ّأما 
سماعها بخشوع أو اطمئنان بفعل أصوات البنادق وصراخ 
وشتائم الجنود اإلسرائيليين على الشيوخ والنساء 
واألطفال، كل هذه الجرائم ترتكب أمام صمت عالمي مريب 
وغياب للشرعية الدولية التي لم تتخذ ما يلزم تجاه 

 ٨٠٠ ر واحد من حوالي أكثر منإسرائيل لتنفيذ ولو قرا
قرار صادر من الجمعية العامة ومجلس األمن بخصوص 
فلسطين والقدس، فإسرائيل تضرب بعرض الحائط بها 
كلها، وال تجد من يردعها سوى جهود منفردة تقوم بها 
بعض الدول وفي مقدمتها األردن الذي تربطه بفلسطين 

 إضافةدم، والقدس عالقة تاريخية أخوية شقيقة منذ الق
 حصن ودرع الوصاية الهاشمية بقيادة جاللة الملك إلى

عبداهللا الثاني حفظه اهللا، الذي جعل قضية فلسطين 
ّوالقدس همه وملفه األول الذي يناقشه ويذكر العالم به 

  .ويدافع عنه في كل المحافل الدولية

هذا الموقف الذي تكرر في كافة المحافل الدولية 
ًاللته مؤخرا في القمة اإلسالمية وكان آخره ما أكده ج

التي عقدت في مكة قبل أيام في دورتها الرابعة عشرة 
 إسرائيليةوهو دعوته المستمرة للتصدي ألي محاولة 

 إلىتهدف لتغيير الوضع القائم والتاريخي في القدس، 

جانب دعوته العالم لدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من 
 يعانيها، وتمسك مواجهة الظروف االقتصادية التي

 الدولة الفلسطينية ٕواقامةجاللته بحق عودة الالجئين 
وعاصمتها القدس الشرقية، كل ذلك والشعب األردني 

ًيقف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية ً.  

فيا أهلنا في فلسطين والقدس؛ إن األمة كلها 
لتفخر وتعتز بصمودكم وبطوالتكم في القدس وفلسطين، 

ها صورة المرابطين والمرابطات وتتراءى أمام عين
والمعتكفين والمعتكفات المقدسيين في المسجد األقصى 
وهم صامدون في وجه ما يتعرضون له من التضييق 
والمنع من االعتكاف، ولطالما كان كل فرد في هذه األمة 
يتمنى أن تتاح له فرصة دعم صمودكم التاريخي بكل ما 

 والقدس قضية كل ًيملك، لعلمنا جميعا أن قضية فلسطين
 مليون ٨٠٠العرب مسلمين ومسيحيين، وقضية مليار و

مسلم وليست قضية الفلسطينيين وحدهم، لذا فإن اللجنة 
الملكية لشؤون القدس وهي تحيي صمودكم وخاصة في 
األيام األواخر من شهر رمضان لتفخر بكم وبصمودكم، 

ذ وتطالب الزعامات العربية واإلسالمية والدولية بأن تتخ
الموقف الالزم إلجبار إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية 
ًالدولية إذا كانت فعال جادة في تحقيق األمن والسالم 

  .الدوليين

فمن العار على الدول الكبرى أن تبقى صامتة 
ُإزاء هذا االحتالل الطويل وقد آن األوان كي تعاقب 
إسرائيل إذا رفضت تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وهي 

ًلى يقين بأن هذا االستعمار البغيض سيزول عاجال أم ع
ًأجال، فإسرائيل لن تبقى قوية لألبد وأميركا لن تبقى 
داعمة إلسرائيل لألبد، واألمة العربية واإلسالمية لن تبقى 
ًضعيفة مفككة لألبد، فوحدة األمة وتماسك صفها يدا بيد 

يادته ال بد أن يتولد لدى هذه األجيال، وسيبقى األردن بق
وشعبه السند للشعب الفلسطيني رغم ما يتعرض له من 



  
  ٤٢ 

ضغوط، ترفضها القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية ولن 
  .ترضخ لها مهما كانت التضحيات وبلغ الثمن

فكل عام وكل رمضان وكل عيد وأهلنا الصامدون 
الصابرون في فلسطين التاريخية والقدس عاصمتها 

بية واإلسالمية وأردننا األبدية بألف خير، وأمتنا العر
ًالغالي الداعم والمساند لفلسطين والقدس شعبا وقيادة 

  .هاشمية بألف خير

 ٨ ص١١/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 عام  اللجنة الملكية لشؤون القدس يستقبل أمين
 في جامعة ابن اإلنسانيةرئيس قسم العلوم 

  خلدون في مدينة تيارت الجزائرية
   

جنة الملكية لشؤون   استقبل أمين عام الل
 بلقاسم بن عودة رئيس رالقدس في مقر اللجنة الدكتو

 في جامعة ابن خلدون في مدينة اإلنسانيةقسم العلوم 
 بالضيف أمين عام اللجنة رحب حيثتيارت الجزائرية، 

) بلد المليون شهيد( الجزائري الشعب بجهود وأشادالكريم 
قضية في الدفاع عن القضايا القومية وعلى رأسها 

  .فلسطين والقدس

 اللجنة الملكية لشؤون القدسوقدم أمين عام 
في  اللجنة الملكية لشؤون القدس حول دور ًأميأإيجازا

ًالدفاع عن القدس وتوعية الرأي العام محليا ودوليا ً 
وخاصة بين أوساط طلبة المدارس والجامعات ووضعهم 

 إسرائيليةمن انتهاكات  القدس ما يجري فيفي صورة 
  .ميةيو

ًموضحا أنه يصدر عن اللجنة تقرير يومي 
 األردنية أخبار وواقع القدس في الصحافة يتضمن

 منه حوالي يوزعوالعربية والدولية ومراكز المعلومات 
ً ودوليا، ًمحليا وورقية الكترونية نسخة ألف) ١٢٠(

 عشرات المطبوعات من إلى إصدارة اللجنة إضافة

كتيبات التي تتناول كافة النشرات والبوسترات والكتب وال
وي تحي وأن لدى اللجنة مركز معلوماتشؤون القدس، 

كتاب ووثيقة ودراسة عن القضية ) ٥٠٠٠(على حوالي 
لباحثين وطلبة ا توضع بين يديالفلسطينية والقدس 

 واالستفادة منها في  لالطالع عليهاوالدكتوراهالماجستير 
لما نة الملكية  اللجمتابعة إلى إضافة، أبحاثهم ودراساتهم
اإلسرائيلية وترصد  ويدمن سياسة التهيجري في القدس 
وأوضح أمين عام اللجنة أن اللجنة  .وتوثق تلك األحداث

تصدر بيانات صحافية لتغطية معظم األحداث التي تجري 
  . في القدس

جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن كما أشاد بموقف 
تأكيد ٕوالى ر، الحسين حفظه اهللا من أن القدس خط أحم

 دولته على إقامةحق الشعب الفلسطيني في على جاللته 
وعاصمتها القدس  ١٩٦٧في حدود عام ترابه الوطني 

  . وفق حل الدولتين والمبادرة العربيةالشريف

 خالل اللقاء استعراض سبل التعاون بين وجرى
 بلقاسم الدكتور حيث أبدى كريماللجنة والضيف ال

 األدب عنكتابة ًاللجنة بدءا باستعداده للتعاون مع 
 ترجمة بعض إلى إضافةالعربي والعالمي الخاص بالقدس 

ً اللغة الفرنسية تمهيدا إلىالمؤلفات المعنية بالقدس 
على التطوع بنشر التقرير اليومي ه حرص كما أكد لنشرها،

للجنة في جامعة ابن خلدون ولمن يطلبه في الجزائر 
  .دسلتأكيد هدف التوعية بقضية الق

 الزيارة بتسلم الضيف عددا من واختتمت
منشورات اللجنة الملكية لشؤون القدس وهدية تذكارية 

 المبارك، األمر الذي قابله األقصىتحمل صورة المسجد 
 قيادة األردنيأشاد الضيف بالدور ، وقد الضيف باالمتنان

 الهاشمية على المقدسات بالوصايةًوشعبا ووحكومة 
ة في القدس والدفاع عنها أمام  والمسيحياإلسالمية

  . التي تهدف لتهويدهااإلسرائيليةاالنتهاكات والجرائم 

  ٢٣/٦/٢٠١٩ اللجنة الملكية لشؤون القدس



  
  ٤٣ 

* * * * *  

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس يلتقي 
رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس 
  ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني في القدس

  

قى الدكتور رمزي الخوري رئيس اللجنة الت
الرئاسية العليا لشؤون الكنائس ورئيس الصندوق القومي 
الفلسطيني في القدس في مقر اللجنة الملكية لشؤون 

م في عمان، عبد اهللا كنعان ٢٥/٦/٢٠١٩القدس أمس 
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، وعرض الدكتور 

نة الرئاسية والسلطة خوري الجهود التي تبذلها اللج
الوطنية الفلسطينية من أجل الدفاع عن أمالك الكنيسة 
ًفي باب الخليل، مشيدا ومقدرا الموقف األردني المساند  ً
للسلطة الوطنية الفلسطينية في دفاعها عن هذه 

كما أشاد بجهود . المقدسات المسيحية في باب الخليل
لمسيحية الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية وا

في القدس ودور جاللة الملك عبد اهللا الثاني في الدفاع 
عن القضية الفلسطينية والقدس في كافة المحافل 

  .الدولية

كما دعا الدكتور الخوري إلى موقف عربي 
ودولي في سبيل االحتفاظ بهذه األوقاف المسيحية 
المقدسية ومنع التعدي عليها من قبل المستوطنين 

والتزوير، خاصة أن باب الخليل منطقة اليهود عبر الغش 
ًحساسة جدا فهي مدخل إلى ساحة عمر بن الخطاب 
وحارة النصارى وكنيسة القيامة والمسجد األقصى، حيث 
ًتحتوي على فنادق فلسطينية عريقة ال تقدر بثمن، واصفا 
ما يحدث بأنه جريمة بحق األوقاف المسيحية وحق 

  .القدس

تور الخوري بجهود وفي نهاية اللقاء أشاد الدك
اللجنة الملكية لشؤون القدس في عملية توثيق االعتداء 
اإلسرائيلي على القدس وأهلها ومحاولة السلطات 

اإلسرائيلية تهويدها وتقديره للتقرير اليومي والشهري الذي 
يصدر عن اللجنة الملكية لشؤون القدس حيث يوزع منه 

لجنة على وشكر ال. ٕألف نسخة ورقية والكترونية) ١٢٠(
حسن االستقبال وتقديم عدد من مطبوعات واصدارات 
ُاللجنة الملكية لشؤون القدس والتي تعنى بكافة المجاالت 

ًالمتصلة بالقدس تاريخيا وثقافيا ً.  

  ٢٦/٦/٢٠١٩اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  

تحديات الواقع .. القدس"على هامش مؤتمر 
الذي عقدته الجامعة األردنية " ٕامكانات المواجهةو

بالتعاون مع المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 
عمان، / م في الجامعة األردنية١٧/٦/٢٠١٩-١٥من 

وشاركت فيه اللجنة الملكية لشؤون القدس التي التقت 
بعدد من المحاضرين والمهتمين، وكان من بين 

بلقاسم رئيس قسم العلوم المشاركين الدكتور بن عودة 
 ابن خلدون، على هامش –اإلنسانية في جامعة تيارت 

  . زيارته العلمية لألردن

فقام الدكتور بلقاسم بزيارة اللجنة الملكية 
لشؤون القدس وتم االتفاق بين الدكتور بلقاسم واللجنة 
الملكية على التعاون في عدد من النواحي التي تخدم 

ف بعض الكتب أو ترجمتها إلى قضية القدس ومنها تألي
اللغة الفرنسية واإلشراف على نشاطات أخرى في الجزائر، 
منها نشر التقرير اليومي الذي تصدره اللجنة وتعميمه 

  .على أوسع نطاق ممكن في الجزائر

وحث طلبة الجامعات على إنشاء جمعيات 
أصدقاء القدس فيها، وكذلك حث أعضاء الهيئات األخرى 

  . لى زيادة االهتمام بالقدسفي الجزائر ع



  
  ٤٤ 

وقدم أمين عام اللجنة الشكر الجزيل للزائر 
الدكتور بلقاسم وطلب إليه نقل تحيات األردن إلى كافة 

  .األوساط في الجزائر الشقيقة

ملتقى لغة الصحافة "وأفاد الدكتور بلقاسم بأن 
ِ سيعقد بتاريخ "ودورها في تحقيق الرسالة اإلعالمية

 ابن خلدون، فعالية –عة تيارت  في جام٢٧/٦/٢٠١٩
خاصة بالقدس، وطلب من أمين عام اللجنة أن يكون له 
مشاركة فيها، فزوده أمين عام اللجنة بالكلمة المرفقة 

  .ليلقيها الدكتور بلقاسم نيابة عنه

وأرسل لنا الدكتور بلقاسم أنشودة خاصة 
بالقدس سيتم إنشادها في الملتقى ونوردها في هذا 

  .التقرير

   رسالة األمين العام للجنة الملكية لشؤون القدسنص

  األخوة أعضاء الملتقى والمشاركون الكرام

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

أحييكم من أرض الحشد والرباط ومن جوار 
المسجد األقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، 
ألف تحية اعتزاز وتقدير من اللجنة الملكية لشؤون 

دس في المملكة األردنية الهاشمية إلى بلد المليون الق
ونصف المليون شهيد، الجمهورية الجزائرية الشقيقة 
صاحبة المواقف القومية المشهود لها في الدفاع عن 
الحقوق العربية واإلسالمية والمناصرة لفلسطين والقدس 

  .على الدوام

  

  

  أيها الحفل الكريم،

ت كاميراتكم إنني على ثقة بأن أقالمكم وعدسا
ذات حرفية ومهنية إعالمية عاليه، قادرة على القيام 
ًبتوعية الرأي العام محليا ودوليا بقضايا األمة وعلى  ً
رأسها القضية الفلسطينية ومنها قضية القدس، فهذه 
ًالطاقات والجهود واعية تماما لدور اإلعالم اليوم في 

توجيه العالم نحو مناصرة أصحاب الحقوق من 
ومين والمقهورين، في ظل التطور المتسارع في المظل

وسائل اإلعالم والتي أصبح الكثير منها عابرا للحدود مثل 
ًشبكات التواصل االجتماعي، مما يتطلب منا جميعا  ّ

  .مواكبتها واالستفادة منها في الدفاع عن حقوقنا

إن إسرائيل تمارس وبشكل ممنهج ومدروس 
 الصهيونية القائمة ًمسلسال من اإلجرام لتحقيق أهداف

على أضعاف األمة العربية واإلسالمية واحتالل أرضها 
ًوتفتيت وحدتها، أهداف أيها السادة ال تعرف حدا وال 
تقتصر على مجال، بل هي سياسة عمياء ترفض تطبيق 

قرار صادر عن الجمعية ) ٨٠٠(ما يزيد عن حوالي 
العامة ومجلس األمن تضربها بعرض الحائط وال تعترف 

شرعية إقرارها وال بسيادة من أقرها، وال تشغل بالها ب
بشيء إال بسياسة التقتيل والتهجير وتهويد األرض 

  .والمقدسات

ويبقى األمل بأن يتصدى لهذه السياسة 
االحاللية كل األحرار في العالم، فالقدس ليست ألهل 
ًالقدس وفلسطين وحدهم فال يجوز أن يترك األردن وحيدا 

عدوانها اليومي وهو صاحب الوصاية أمام إسرائيل و
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
ًالقدس والذي لن يتوانى وسيبقى مدافعا عن القدس 
ومقدساتها والقضية الفلسطينية مهما بلغ الثمن وكانت 

يجب أن نحرص على بقاء بوصلة اإلعالم . التضحيات
هة نحو ووسائله في عالمنا العربي واإلسالمي متج

فلسطين والقدس تفضح جرائم إسرائيل وتنقل صورة اآلالم 
وعذابات الفلسطينيين للعالم كله من أجل الضغط على 

إن . ٕإسرائيل والزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية
الشعب الجزائري يحمل كما هو حالنا في األردن وباقي 
ّالبلدان العربية واإلسالمية هم فلسطين والقدس وحق 

هلها بزوال أطول احتالل عنهم وحقهم في  تقرير أ
  .مصيرهم والعيش بأمان وسالم
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ًفالسالم عليكم فردا فردا والسالم على أرواح  ً
شهداء الجزائر مدنها وريفها، والسالم على فلسطين 
والقدس وشهدائها وشعبها الصامد، وعلى الحضور 

  الكريم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  أمين عام اللجنة

٢٦/٦/٢٠١٩  

  نص األنشودة الخاصة بالقدس
  

ُ تلكم األهوال يا قدسما ُ  

 ُُ نكـــسأعالمنا راياتنا

  وطني فيُ تلكم األصوات ما

 ُ وتعافها النفــسٌممجوجة

   للميدان فارسهصهيون

 ُ األعراب والفــرسيطيعه

   التوحيد أبدلهاوكتائب

 ُ اإلجرام تـنـدسبكتائب

  ّللهول كبلنا  ياوالذل

 ُ النحــس ونتابنابقيوده

ً نلناه مكتمالوعقابنا ُ  

ُ والتعذيب والحبـسالقتل ُ 

  وطني في تلكم األصوات ما

ُ أصواتنا خــرسونقيضها ُ 

  ٍ الكفار من زمنيتصارع

 ُ فينا الدين والجنسليذوب

ً تزداد تفرقةوقلوبنا ً  

ُ والحـساإلحساس وتبلد ِ 

   طال النوم فاصطبرىُقدس يا

 ُ األرزاء والبـأسواشتدت

  سالم قادته لإلأيعود

 ُقـدس فتحرر الوشعوبه

  ُ لإلسالم شوكتهأيعود

 ُ هذا الحال يا قــدسأيطول

  ٢٧/٦/٢٠١٩اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

�	ون�������

ندعم الوصاية : بن تركيالسفير السعودي 
الهاشمية على القدس وحق الفلسطينيين 

  بإقامة دولتهم

  

اعتبر  -نعما - موفق كمال وزايد الدخيل
السفير السعودي في عمان األمير خالد بن فيصل بن 
تركي، أن هناك جهات إعالمية، تريد النيل من العالقات 
األردنية السعودية، لعدم رضاها عن هذه العالقات، 
فتسعى للتشكيك بالموقف السعودي لجهة القضية 
الفلسطينية والوصاية الهاشمية على القدس، بإطالق 

هذا لن يزعزع متانة العالقات "الم، ولكن إشاعات في اإلع

األردنية السعودية؛ التي تتميز بالتوافق والتحالف داخليا 
  ".وخارجيا

؛ دعم بالده "الغد"وأكد األمير خالد، في حوار مع 
ليس لها أية "للوصاية الهاشمية على القدس، فبالده 

، مبينا أن الخوف على الوصاية، "أطماع في أي مكان
هات تتستر بلباس الدين، لتحقيق مطامع يأتي من ج"

سياسية، وهي نفسها التي تهاجم السعودية، وتختلق 
األكاذيب حول ما تدعي أنه تآمر سعودي على القضية 

  ".الفلسطينية، والوصاية الهاشمية

ونفى ما تناقلته وسائل إعالم عن تقديم 
السعودية عرضا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
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ة على منطقة أبو ديس بديال عن القدس مقابل الموافق
العربية، مشددا على أن الموقف السعودي وفي مختلف 

يؤكد على حق الشعب الفلسطيني "المحافل الدولية 
الشقيق بالحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها 

  .>>...”إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

 ..نص الحوارمن ًوتاليا ... <<

يف تقيم التوافق والتشاور والتنسيق بين ك*  ُ
قيادتي البلدين حيال القضية الفلسطينية، في ظل الحديث 

لتسوية الصراع الفلسطيني ” صفقة القرن“عما يسمى 
 واإلسرائيلي؟

دعني أسألكم؛ من هو المسؤول األميركي الذي 
أعلن عن شيء اسمه صفقة القرن، أو تحدث عن 

يثار ويروج له حاليا، هو مجرد كل ما . بنودها؟ ال أعلم
تنبؤات وأحكام مسبقة، ولم أقف على تصريح رسمي 

  .يمكن االعتماد عليه

إن السعودية أعادت التأكيد على موقفها الثابت 
ًمن القضية الفلسطينية مرارا وتكرارا، وآخر تلك المناسبات  ً

مؤتمر “كان في مؤتمر القمة بالظهران، وُأطلق عليه 
ٕد على أهمية القدس عربيا واسالميا، ، للتأكي”القدس

بحيث ترأست السعودية القمة، وتضمنت كلمة خادم 
إن القضية الفلسطينية قضيتنا األولى، “الحرمين القول 

وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق 
على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته 

 نجدد ٕالمستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واننا إذ
التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار اإلدارة األميركية 
المتعلق بالقدس، فإننا ننوه ونشيد باالجماع الدولي 
الرافض له، ونؤكد أن القدس الشرقية، جزء ال يتجزأ من 

  ".األرض الفلسطينية

هناك توافق سياسي كبير بين البلدين في الملف 
ة األردن نفسها الفلسطيني، وأن نظرة السعودية، هي نظر

  .في هذا الملف

وفي كلمة مندوب السعودية الدائم لدى األمم 
المتحدة السفير عبداهللا بن يحيى المعلمي، نهاية الشهر 

أن القضية الفلسطينية؛ القضية “الماضي، أكد فيها 
األولى، وان أي حل مقترح ال يشتمل على حق 

ابع الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود الر
، وعاصمتها القدس الشريف، ١٩٦٧) يونيو(من حزيران 

فإسرائيل اخفقت في تنفيذ تعهداتها . لن يكتب له النجاح
للوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق األمم المتحدة، وهي 
مستمرة في االنتهاك الصريح لحقوق اإلنسان، فضال عن 
استمرارها ببناء المستوطنات على األرض الفلسطينية، 

  .وانتهاك حرمة المقدسات الدينية

السعودية ستظل ملتزمة بإطارات الشرعية 
الدولية، متمثلة بقرارات مجلس األمن ذات الصلة ومبادرة 
السالم العربية، وان المملكة تؤكد أهمية توفير الحماية 
للشعب الفلسطيني وحماية القدس المحتلة والحفاظ على 

ية ومكانتها القانونية هويتها العربية واإلسالمية والمسيح
والتاريخية، وعلى إسرائيل إنهاء احتاللها لألراضي 
العربية؛ بما فيها مزارع شبعا وغيرها من األراضي 

  .اللبنانية المحتلة

اما عن موقف السعودية من الجوالن المحتل، 
فيمكن الرجوع لتصريح المعلمي في كلمته باألمم 

الراسخ تجاه المتحدة، من أن السعودية تؤكد موقفها 
 الجوالن العربي السوري؛ باعتباره أرضا محتلة وفقا لقراري

 للعام ٤٩٧، ورقم ١٩٦٧ للعام ٢٤٢مجلس األمن رقم 
، وترفض أي قرار يقضي باالعتراف بسيادة ١٩٨١

إسرائيل على الجوالن، وان هذا االعتراف ال يغير شيئا 
  .من الوضع القانوني للجوالن العربي السوري المحتل

لموقف السعودي في السياسة الخارجية؛ دائما فا
  .مجير لخدمة المصالح العربية واإلسالمية



  
  ٤٧ 

ما موقف السعودية من الوصاية الهاشمية * 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

 المحتلة؟

نحن نعترف بالوصاية الهاشمية على القدس، 
 وهو ما أكد عليه خادم الحرمين في لقائه رئيس مجلس
ًاألعيان فيصل الفايز أثناء زيارته للسعودية مؤخرا، 
وايضا من أن االحتالل اإلسرائيلي والتدخل اإليراني 

  .بالشأن العربي؛ هما أكبر خطر يحدق باألمة العربية

فالسعودية تعترف بالوصاية الهاشمية؛ وليس 
لها أي أطماع في أي مكان، وفي مؤتمر القمة اإلسالمي 

دية؛ أكد البيان الختامي على ضرورة الذي ترأسته السعو
منظمة األمم المتحدة ( تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لـ

الصادر عن الدورة ” اليونسكو“) للتربية والعلوم والثقافة
، الذي طالب المجتمع ١٨/١٠/٢٠١٦ بتاريخ ٢٠٠

الدولي بتحمل مسؤولياته ازاء االنتهاكات اإلسرائيلية 
 تطال المسجد األقصى واإلجراءات التعسفية، التي

والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد 
األقصى األردنية؛ السلطة القانونية الوحيدة على الحرم 

  .ٕوادارته وصيانته، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول اليه

إن الخطر على الوصاية الهاشمية ليس من 
السعودية، وأن هناك تهجما على الموقف السعودي من 

 ات إعالمية، في الوقت الذي تبرعت فيه السعودية بـجه
 مليونا لألوقاف في القدس، وهذا اعتراف سياسي ٥٠

  .ومادي بالوصاية الهاشمية

وفي حال قامت دولة في فلسطين وكانت 
عاصمتها القدس؛ فإن الخطر على الوصاية الهاشمية لن 
ٕيكون أبدا من السعودية، وانما من الجهات التي تتستر  ً

اس الدين لتحقيق مطامع سياسية، وهي الجهات بلب
نفسها التي تهاجم السعودية، وتختلق األكاذيب حول ما 
تدعيه تآمرا سعوديا على القضية الفلسطينية، والوصاية 

 .>>...الهاشمية

هل تعتقد أن ثمة وسائل إعالم تتبع ... * <<
لجهات تعتبر معادية للسعودية؛ تسعى لتعكير صفو 

 ن البلدين؟ وما هي سبل مواجهتها؟العالقات بي

هناك من شكك باعتراف السعودية بالوصاية 
الهاشمية، والصق التهم بها فيما يسمى بصفقة القرن؛ 
وتلك الوسائل ادعت بأن السعودية طلبت من الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس أن يوافق على منطقة أبو 
ديس بدال من القدس الشرقية، وان المملكة وعدت 

تعويضه بأراض في سيناء لقاء ذلك، على أن يبقى ب
الالجئون الفلسطينيون على ما هم عليه، فمن يصدق 
ًمثل هذه التفاهات التي تمنح السعودية ضمنيا سيادة 

األردن، سورية، لبنان، (على خمس دول عربية هي 
  .ً، هذا شيء غير معقول طبعا!؟)فلسطين ومصر

ة في لقاء وما صرح به رئيس السلطة الفلسطيني
مسجل وموجود على اليوتيوب، بأن الرئيس المصري 

المحسوب على جماعة االخوان  -محمد مرسي 
 هو أول من قدم له عرضا يشابه ما يسمى - المسلمين

بصفقة القرن، ويتضمن منح الفلسطينيين أراض في 
سيناء، مقابل تنازلهم عن أراض فلسطينية، لكن فخامته 

معتقدا بأن ذلك، هو إنهاء أكد بأنه رفض ذلك بشدة، 
فكل ما يقوم به االخوان . وتصفية للقضية الفلسطينية

ًالمسلمون والدول الداعمة لهم حاليا، يحوم حول ما 
  .صرح به الرئيس الفلسطيني سلفا

كما لم يسبق ألي مسؤول سعودي زيارة 
إسرائيل، وهناك مسؤول سعودي كان يمثل البرلمان 

ة السعودية بالعبور أو حتى العربي، لم تسمح له القياد
المرور على أراضي إسرائيل، تلبية لدعوة رسمية، في 

 ال يوجد - الوقت الذي يأتي فيه مسؤول من دولة عربية
 - بينها وبين إسرائيل اتفاقية سالم، وال حدودا مشتركة

ليطلب من العرب بعث رسائل تطمين إلسرائيل في 
ُالمنطقة، ويعقب ذلك زيارة لنتنياهو ل لدولة نفسها، ُ
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ومقابلة كبار مسؤوليها، لكن ذلك لم يتم تناوله، وال 
انتقاده من وسائل اإلعالم التي تدعي حرصها على 

  .>>...القضية الفلسطينية

إن السعودية تدرك تماما ثقلها العربي ... <<
واإلسالمي، وتعلم جيدا الجهات والدول التي تحاول 

قفها الثابت من إضعاف أو النيل من هذا الثقل، وأن مو
القدس والقضية الفلسطينية هو أحد أهم أسباب الهجوم 
اإلعالمي عليها، وأن ذلك لن يثنيها عن هذا الموقف 

 .>>...النبيل

 ٤ ص١/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

قمة مكة اإلسالمية ترفض المساس بالوصاية 
  الهاشمية على مقدسات القدس

 

 أشاد مؤتمر أعمال القمة -مكة المكرمة 
إلسالمية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي ا

اختتم اعماله في مكة المكرمة فجر امس السبت، 
جاللة الملك عبداهللا  بالجهود التي يبذلها األردن بقيادة

الثاني الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس الشريف، في الدفاع وحماية وصون مدينة القدس 

إلسالمية والمسيحية، ودعم صمود سكانها ومقدساتها ا
العرب الفلسطينيين المقدسيين على أرضهم في مواجهة 
االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية التي 
تهدف إلى تغيير الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية 

وجدد المؤتمر في بيانه الختامي، الذي صدر .للمدينة
 لكافة المحاوالت اإلسرائيلية التي الليلة الماضية، رفضه

تمس الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية التي أعاد 
التأكيد عليها االتفاق الهام الموقع بين جاللة الملك 
عبداهللا الثاني والرئيس محمود عباس، رئيس دولة 

  .٢٠١٣ آذار ٣١فلسطين، في عمان بتاريخ 

سجد وأشاد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية الم
الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى  /األقصى المبارك

واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء ال يتجزأ من 
المسجد األقصى المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس 
وشؤون المسجد األقصى المبارك األردنية، باعتبارها 
الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم، 

 .ي إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليهف

وجدد المؤتمر التزامه بغايات وأهداف ومبادئ 
ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي لما فيه خدمة اإلسالم 

 .والمسلمين، وذلك بروح من التضامن الحقيقي

وأكد التزامه بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات 
ت الوزارية، وتأييده للوثائق القمة اإلسالمية والمؤتمرا

الختامية، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مؤتمرات 
القمة ودورات مجلس وزراء الخارجية السابقة وكذلك 

 .االجتماعات الوزارية واجتماعات اللجنة التنفيذية

وأكد المؤتمر مركزية قضية فلسطين وقضية 
مه القدس الشريف بالنسبة لألمة االسالمية، مجددا دع

المتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل 
حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها 
ٕحقه في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية 

 وعاصمتها ١٩٦٧المستقلة ذات السيادة على حدود 
القدس الشريف، مؤكدا ضرورة حماية حق العودة 

 ومواجهة أي إنكار لهذه ١٩٤ لالجئين بموجب الـقرار
 .الحقوق بكل قوة

ٕوأكد رفضه وادانته ألي قرار غير قانوني وغير 
مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة إلسرائيل، 
ُالسلطة القائمة باالحتالل، واعتبره الغيا وباطال، ويشكل  ً ً
ًاعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية 

 االسالمية، ويدعو الدول التي للشعب الفلسطيني واألمة
نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة 
ًالمقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكا 
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ًخطيرا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضا متعمدا  ً ً
لمستقبل عملية السالم في منطقة الشرق األوسط ويصب 

 ويهدد األمن والسلم في مصلحة التطرف واإلرهاب
 .الدوليين

ودعا الدول األعضاء إلى اتخاذ اإلجراءات 
المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك، مع األخذ في 
االعتبار اإلجراءات االقتصادية والسياسية المقترحة من 

 من البيان الختامي ١٥قبل األمانة العامة بموجب الفقرة 
ستثنائي السابع الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي اال

 .٢٠١٨ أيار ١٨المعقود في إسطنبول في 

وأكد المؤتمر رفضه ألي مقترح للتسوية 
السلمية، ال يتوافق وال ينسجم مع الحقوق المشروعة 
غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفـق ما أقرته 
الشرعية الدولية، وال ينسجم مع المرجعيات المعترف بها 

م وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات ًدوليا لعملية السال
  .األمم المتحدة

ّوجدد إدانته ورفضه ألي مواقف تصدر عن أي 
جهة دولية تدعم إطالة أمد االحتالل ومشروعه 
االستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية 
المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتراف اإلدارة 

ائيل، السلطة القائمة األمريكية بالقدس عاصمة إلسر
باالحتالل، وكذلك محاوالت تقويضها لحقوق الالجئين 

 .الفلسطينيين

وأكد المؤتمر تبني ودعم رؤية الرئيس 
الفلسطيني، محمود عباس، التي أعلنها في خطابه أمام 

 بدعوة األطراف ٢٠١٨ شباط ٢٠مجلس األمن في 
الدولية الفاعلة إلى االنخراط في رعاية مسار سياسي 
متعدد األطراف بهدف إطالق عملية سالم ذات مصداقية 
برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السالم القائم على حل 
ٕالدولتين وانهاء االحتالل اإلسرائيلي االستعماري الذي بدأ 

 على النحو الذي نصت عليه قواعد القانون ١٩٦٧عام 

الدولي وقرارات األمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات 
، ومبدأ ٢٠٠٢سالم ومبادرة السالم العربية لعام عملية ال

األرض مقابل السالم، مما من شأنه أن يعزز الهدوء 
وينعش األمل في التوصل إلى حل سلمي يتيح ألبناء 
الشـعب الفلسطيني العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم 

 .الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

جراءات وأكد المؤتمر رفض ومواجهة كل اإل
والقرارات اإلسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير 
الحقائق في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 
الشريف، وتقويض حل الدولتين، سواء بسياسة الضم أو 

  .التوسع االستعماري اإلحاللي على األرض الفلسطينية

وطالب المجتمع الدولي ومجلس األمن إلى 
 ٢٣٣٤سؤولياته بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم ّتحمل م

وتوفير الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني من بطش 
االحتالل، وأكد على مواصلة كافة الجهود الرامية إلى 

 .وقف هذه الممارسات غير القانونية

وأكد المؤتمر دعم الدول األعضاء للقضية 
ية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركز

لألمة في المحافل الدولية بما في ذلك التصويت لصالح 
القرارات ذات الصلة في جميع المنظمات الدولية، ويدعو 
ًالدول األعضاء إلى االلتزام بذلك، مؤكدا أن أي موقف 
ُيخالف ذلك يعد بمثابة خروج عن األسس والمبادئ التي 

 .قامت عليها المنظمة

ُبعد ودعا جميع الدول التي لم تعترف  
 في ١٩٨٨بدولة فلسطين، التي تم اإلعالن عنها عام 

ًالجزائر، إلى القيام بذلك تجسيدا لحق الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره كشرط أساسي لدعم الحل القائم على 

 .قرارات الشرعية الدولية

وأكد المؤتمر أهمية حشد الدعم لموازنة الحكومة 
نة سلطات الفلسطينية لمواصلة عملها، وأدان قرص

ًاالحتالل االستعماري ألموال الضرائب الفلسطينية وأيضا 
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قطع بعض الدول دعمها المالي بغرض االبتزاز السياسي، 
كذلك دعوة الدول األعضاء لتفعيل كافة القرارات ذات 
الصلة بما فيها المتعلقة بدعم وتوسعة برنامج التمكين 

ونروا االقتصادي للشعب الفلسطيني وكذلك دعم وكالة األ
لضمان استمرار القيام بالمهام المنوطة بها على نحو 
عاجل، من خالل تقديم مساهمات مالية في رأسمال 

 .صندوق الوقف اإلنمائي لدعم الالجئين الفلسطينيين

ودعا المؤتمر الفصائل والقـوى الفلسطينية إلى 
سرعة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة الموقع 

 وآليات وتفاهمـات تنفيذه وآخرها اتفاق ٢٠١١في أيار 
، وتمكـين الحكومـة الفلسطينية من ٢٠١٧القاهرة لعام 

ٕتحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غـزة، واجراء 
االنتخابات العامة في أقرب وقت ممكـن، وذلـك لتحقيق 

 .الشراكة السياسية

وجدد المؤتمر تضامنه مع لبنان وتوفير الدعم 
صادي لحكومته في توجهها لتحقيق السياسي واالقت

إنجازات إصالحية ونهوض اقتصادي، بما يعزز االستقرار 
ويحقق االزدهار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة على 

 .كامل األراضي اللبنانية

وطالب المؤتمر بانسحاب إسرائيل الكامل من 
الجوالن السوري المحتل إلى حدود الرابع من حزيران 

) ١٩٦٧ (٢٤٢اري مجلس األمن ً وفقا لقـر١٩٦٧
ومبدأ األرض مقابل السالم ومرجعية ) ١٩٧٣ (٣٣٨و

مؤتمر مدريد للسالم ومبادرة السالم العربية التي 
 .٢٠٠٢اعتمدتها القمة العربية في بيروت في عام 

كما أكد عدم اعترافه بأي قرار أو إجراء يستهدف 
 تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجوالن، وخصوصا
ٕرفض وادانة القرار األمريكي الخاص بضم الجوالن 
لألراضي اإلسرائيلية، واعتباره غير شرعي والغ وال يترتب 

 .عليه أي أثر قانوني

وأكد المؤتمر موقفه المبدئي الداعي الى ضرورة 
صون وحدة سوريا وسيادتها وسالمة أراضيها ووئامها 

 .االجتماعي

  ٢/٦/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  المسجد األقصى إسالمي خالص: الحسيني

 

رئيس دائرة شؤون القدس في  أكد –رام اهللا 
األقصى  منظمة التحرير عدنان الحسيني أن المسجد

مسجد إسالمي خالص وال حق لليهود فيه مطالبا حكومة 
غالة المستوطنين ووقف اقتحاماتهم  االحتالل بلجم

  .للمسجد األقصى

الرسمية " صوت فلسطين"وقال الحسيني إلذاعة 
في المسجد األقصى يأتي  ، إن ما يجرياألحدصباح اليوم 

 كردة فعل تشير إلى أن حكومة االحتالل عجزت عن

مواجهة حالة الصمود في القدس التي عادة ما تعود لها 
المبارك كما أنه رسالة لترامب  عروبتها في شهر رمضان

ينجح في  بأن اعترافه بالقدس عاصمة لدولة االحتالل لن
  .ض ذلك وتحقيقهفر

  ٢/٦/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

ّتحذير مقدسي من مساعي االحتالل تغيير 
  الوضع القائم في األقصى

  

هيئـات مقدسـية، اليـوم  حـذرت –القدس المحتلـة 
األحد، من أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تسعى إلـى تغييـر 

  .الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة

شترك لمجلـــس األوقـــاف جـــاء ذلـــك فـــي بيـــان مـــ
والشؤون والمقدسات اإلسالمية، والهيئة اإلسالمية العليا، 
ــرة  ــسطينية، ودائــرة قاضــي القــضاة، ودائ ــاء الفل ودار اإلفت

  .األوقاف اإلسالمية
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واستنكرت الهيئات تصرفات شرطة االحتالل التي 
مكنــت مئــات المــستوطنين، مــن اقتحــام المــسجد األقــصى 

وحراس المسجد، مشيرة إلـى أنـه واالعتداء على المصلين 
يهــدف إلــى زعزعــة الوضــع التــاريخي والقــانوني والــديني 

  .القائم في الـمسجد األقصى

ــات المقدســية ــت الهيئ تــصرفات شــرطة "إن : وقال
االحـــــتالل وأذرعهـــــا األمنيـــــة ومـــــن خلفهـــــا مجموعـــــات 
ًالمتطرفين بلغت حدا من الصالفة والغطرسة كل مبلـغ فـي 

  ."ن من رمضاناليوم الثامن والعشري

ّحولـت باحـات " "اإلسـرائيلية"وأضافت أن الـشرطة 
المـــسجد األقـــصى إلـــى ثكنـــة عـــسكرية، مـــن خـــالل نـــشر 
وحداتها العسكرية واألمنية واالستخباراتية المختلفة، التـي 

ً عنـــصر، بـــالتزامن مـــع فرضـــها حـــصارا ٤٠٠زادت عـــن 
ـــدة القديمـــة،  ــــمقدسة والبل ــــمدينة ال ـــى كامـــل ال ـــا عل ًمطبق

 إجراءاتهــا القمعيــة علــى أبــواب الـمــسجد باحتجــاز وتــشديد
  ."البطاقات الشخصية للمصلين

ـــ  ــشرطة ســمحت ل ــا ١١٧٦وأضــافت أن ال ً متطرف
باقتحـــام المـــسجد األقـــصى، إلـــى جانـــب االعتـــداء علـــى 
الـــمعتكفين والـمــصلين بالــضرب والتكــسير ورشــهم بالغــاز، 

  .ٕواغالق أبواب الـمصلى القبلي والـمرواني عليهم

ــل هــذه وأكــد ــول بمث ــه ال يمكــن القب ت الهيئــات أن
اإلجراءات التعسفية بدعوى األعيـاد اليهوديـة الـمـشؤومة، 
ًولــن تــصبح حــدثا عــابرا، خاصــة فــي العــشر األواخــر مــن  ً ُ
شهر رمضان الذي طالما رفضت دائرة األوقاف اإلسـالمية 

  .أي وجود فيه لغير الـمسلمين، بحسب البيان

مية وجميـــــــع ّوعـــــــدت دائـــــــرة األوقـــــــاف اإلســـــــال
حلقــة مــن "الـمؤسـسات اإلســالمية هــذا التـصعيد الـــممنهج 

سلسلة متصلة من االنتهاكات الهادفة إلى زعزعة الوضـع 
التــاريخي والقــانوني والــديني القــائم فــي الـمــسجد األقــصى 
ّمنـــذ أمـــد بعيـــد، مـــا يـــستدعي دق نـــواقيس الخطـــر ورص 

الــــــصفوف علــــــى مــــــستوى حكومــــــات وشــــــعوب العــــــالم 
  ."اإلسالمي

ـــت الهيئـــات حكومـــة االحـــتالل المـــسؤولية  ّوحمل
كاملــة عــن انجرارهـــا وتماهيهــا مـــع دعــوات المـــستوطنين 

  .لتنفيذ هذا االقتحام

بــاب  "– األحــد صـباح – وفتحـت شــرطة االحــتالل
ــة ، وســمحت لمئــات المــستوطنين باقتحــام باحــات "المغارب

  .األقصى، وسط تكبيرات المصلين والمعتكفين

ـــــوات االحـــــتالل ـــــين داخـــــل وحاصـــــرت ق  المعتكف
ـــة لتـــأمين  ـــه بالـــسالسل الحديدي ّالمـــصلى القبلـــي، وأغلقت

  .االقتحامات، واعتقلت عددا من المصلين

ُيشار أن تلك االقتحامات تأتي عقب دعوات 
المزعوم جميع مناصريها من " الهيكل"جماعات 

يوم "المستوطنين باقتحام المسجد األقصى في ما يسمونه 
احتالل الشطر الشرقي من ؛ وهو ذكرى "توحيد القدس

  .١٩٦٧مدينة القدس عام 

 ٢/٦/٢٠١٩ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * * *  

 تالوطني الفلسطيني يندد باالنتهاكا
  اإلسرائيلية ويصفها بالحقد العنصري

  

ووصف ... << – وكاالت –القدس المحتلة 
" كسر للستاتوكو"مدير المسجد األقصى الحوادث بأنها 

لقائم في المسجد األقصى ومحاولة من اتفاق الوضع ا
  ."االحتالل فرض أمر واقع جديد

ّهذه االقتحامات تعكر على المسلمين "وأضاف 
صفو أجواء السكينة والهدوء التي تمتاز بها العشر 
األواخر من رمضان وتنغص عليهم فرحة العيد، وكل هذا 

  ."إرضاء لليمين المتطرف

ى إصابة وبحسب الكسواني، أدت االشتباكات إل
  . مصليا، أحدهم إصابته بالغة٤٥
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واستنكر مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس 
االقتحامات المسعورة والواسعة للمسجد األقصى "في بيان 

  ."المبارك

نستنكر تصرفات شرطة االحتالل وأذرعها "وقال 
األمنية ومن خلفها مجموعات المتطرفين التي بلغت حدا 

  ."من الصالفة والغطرسة

التعسفية "كد المجلس عدم قبوله باإلجراءات وأ
يهدف إلى "، معتبرا أن التصعيد "بحجة األعياد اليهودية

زعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في 
  ."المسجد األقصى

حكومة "وحمل مجلس األوقاف اإلسالمية 
االحتالل المسؤولية الكاملة عن انجرارها وتماهيها مع 

  ."لمتطرفين لتنفيذ هذا االقتحامدعوات غالة ا

إسرائيليا، قال وزير األمن اإلسرائيلي جلعاد 
أردان إن سياسته تتمحور حول بذل كل ما بوسعه إلبقاء 

  ."على الموقع مفتوحا للزيارة وخصوصا في يوم القدس

االستعدادات لتجنب "وأشار الوزير إلى أن 
الت االضطرابات الخطيرة شملت تنفيذ حملة من االعتقا

قبل األحد بناء على معلومات استخباراتية ومعلومات 
  ."متعلقة باالشتباكات

 ٤٠وأفاد بيان لنادي األسير الفلسطيني باعتقال 
مواطنا من القدس بينهم أمين سر حركة التحرر الوطني 

  .شادي مطور" فتح"الفلسطيني 

وقال النادي إن االعتقاالت طالت أيضا مصلين 
صلين من الضفة الغربية أجانب ومجموعة من الم

  .المعتكفين في المسجد

وتعتبر البلدة القديمة بالقدس الشرقية من أكثر 
المواقع توترا، وينتشر الجنود اإلسرائيليون في أزقتها 

  .بشكل دائم

وفي رمضان، تزيد إسرائيل من التعزيزات األمنية 
  .داخل البلدة القديمة وتغلق محيطها

 الفلسطيني من جهته، وصف المجلس الوطني
انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي لحرمات المسجد 

عدوان "األقصى المبارك في شهر رمضان المبارك، بــ 
أرعن تملكته عقلية الحقد العنصري، وت حركه أطماع  ّ

  ."عمياء تحميها آلة قتل إرهابية

: وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه أمس
على المقدسات المسيحية إن مسلسل االقتحام والعدوان 

واإلسالمية وتدنيس حرمة المسجد األقصى من جنود 
االحتالل ومستوطنيه، والتعرض لحياة المصلين داخله، 
هي قمة العنجيهة والغطرسة، داعيا إلى حماية المسجد 

  .األقصى وباقي المقدسات اإلسالمية المسيحية

وثمن موقف المملكة األردنية الهاشمية؛ ملكا 
وشعبا في الدفاع عن المقدسات، وبذلها كل ما وحكومة 

تستطيع في سبيل صد الهجمة االحتاللية التي تستهدف 
  .تغيير الطابع اإلسالمي للمسجد األقصى المبارك

وطالب المجلس نحو ملياري مسلم الدفاع عن 
عقديتهم وقبلتهم األولى، وعن مدينة القدس ومسجدها 

 األقصى األقصى، وتدنيس وانتهاك حرمة المسجد
واالعتداء على المصلين وضربهم واعتقالهم، معتبرا هذا 
العدوان استخفافا وتحديا سافرا لقرارات قمة التعاون 

  .اإلسالمي األخيرة في مكة

كما طالب المجتمع الدولي ومؤسساته بمحاسبة 
دولة االحتالل على جرائمها بحق القدس والمقدسات 

استمرار احتاللها باعتبارها أرضا فلسطينية محتلة، وان 
وباقي األراضي الفلسطينية األخرى مخالف للقانون 

  .الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

وحيا المجلس صمود المقدسيين في مدينتهم 
ٕوثباتهم عليها، واصرارهم على البقاء رغم الحصار 
واالعتقال والقمع اليومي والضغوط االقتصادية التي 

  .قتالعهم من مدينتهم المقدسةيمارسها االحتالل ال
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من جهتها، أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير 
العربية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عدوان جيش 
االحتالل اإلسرائيلي، على المصلين في المسجد األقصى 
المبارك وعلى انتهاك حرمة المسجد من قبل المستوطنين 

  .المتطرفين

من تمادي االحتالل وحذرت اللجنة في بيان 
اإلسرائيلي باالعتداء على األقصى مشيرة إلى إن االحتالل 
يبحث عن استفزاز جديد،ونحن في أواخر الشهر الفضيل، 

  .ومع اقتراب عيد الفطر السعيد

وقالت اللجنة انه ليس صدفة أن يختار هذا 
االستفزاز في أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، 

  . عدوانا خطيرا وسافرااألمر الذي يشكل

 ٨ص ٣/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

فلسطين النيابية تثمن مواقف الملك بالقمة 
 العربية

  

ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية  - عمان
النائب المحامي يحيى السعود مواقف جاللة الملك عبداهللا 
الثاني الثابتة خالل أعمال القمة العربية الطارئة في مكة 

  .االمكرمة أخير

وقال السعود في بيان صحفي أصدره امس إن 
الكلمة التي القاها جاللته في المؤتمر لم تترك جزئية اال 
وتناولها، وليس بجديد ان تقبع القضية الفلسطينية 
والقدس على اعلى سلم أولويات األردن وقيادته الهاشمية 
التي لطالما اكدت التزامها بخيار السالم العادل والشامل 

  .س حل الدولتينعلى أسا

وأشار الى ان هذا الخيار االستراتيجي يضمن 
حقوق األشقاء الفلسطينيين ويلبي طموحاتهم المشروعة 
بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، بما في ذلك 
دعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

لتستمر في تقديم خدماتها ألكثر ) األونروا(الفلسطينيين 
  .ن خمسة ماليين الجئ فلسطينيم

ولفت الى ان تلك الجهود الملكية المثمرة لصالح 
القضية الفلسطينية والقدس أعادت الزخم لها، باإلضافة 
للعديد من القضايا التي تمس االمن العربي واستقراره، 
مؤكدا ان دعوة جاللته لتوحيد الصف العربي والمواقف 

ن نيل حقوقهم والجهود لتمكين الشعب الفلسطيني م
العادلة ودعم صمودهم تجد التقدير واالحترام وتتطلب 
ضرورة البناء عليها عبر كافة السبل والقنوات 

  .الدبلوماسية المتوافرة

واستنكرت اللجنة االقتحامات التي قام بها 
المستوطنون الصهاينة للمسجد األقصى المبارك في 

ودانت . الثامن والعشرين من شهر رمضان الفضيل
اللجنة في بيان أصدرته امس االثنين، قيام الشرطة 
اإلسرائيلية بفتح باب المغاربة في المسجد األقصى، 
ونشر عناصرها من القوات الخاصة المدججة بالسالح 

  .حوله لتأمين االقتحامات

وحذرت اللجنة من انفجار األوضاع الهادفة 
لدى المسلمين حول العالم، » األقصى«للمس بمكانة 

لى موقف دولي موحد يوقف االقتحامات في ودعت إ
  .المسجد المبارك واحترام حرمة الشهر الفضيل

وقال البيان ان هذه االعتداءات مرفوضة بكل 
المقاييس والشرائع السماوية والقوانين الدولية التي ال 
ًتعطي االحتالل مطلقا حق اتخاذ اجراءاته العدوانية 

 الشعب واقتحام المسجد االقصى وانتهاك حقوق
 .الفلسطيني

  ٣ ص٤/٦/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

متفقون مع ألمانيا أن حل الدولتين : الصفدي
 السبيل الوحيد للسالم الشامل
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 أكد وزير الخارجية – عمان –زايد الدخيل 
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره األلماني هايكو 

تي ماس أمس، االستمرار في تطوير الشراكة االستراتجية ال
تربط البلدين والعمل معا من أجل حل األزمات اإلقليمية 
وتحقيق السالم الشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله 

  .الوحيد

واتفق الوزيران خالل محادثات أجرياها في عمان 
أمس على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا االقليمية 

  . بهدف إزالة التوتر وتحقيق األمن واالستقرار

كما اتفق الصفدي وماس على حتمية االستمرار 
في دعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

. ودورها وفق تكليفها األممي) األونروا(الفلسطينيين 
وتناولت المحادثات سبل تعزيز التعاون االقتصادي بين 
المملكة وألمانيا، وهي ثاني أكبر مانح لألردن، في جميع 

 .المجاالت

كد ماس دعم ألمانيا برنامج اإلصالح االقتصادي وأ
الذي تطبقه المملكة لمواجهة التحديات االقتصادية، وأعلن 
تقديم ألمانيا لألردن قرضا ميسرا غير مشروط بقيمة مائة 

 .مليون دوالر

وبحث الوزيران جهود التوصل لحل سياسي لألزمة 
ت السورية والتطورات في الحرب على اإلرهاب، والمستجدا

االقليمية األخرى، خصوصا جهود محاصرة التوتر مع 
 .>>...إيران

وقال وزير الخارجية إن التعاون والتشاور ... <<
والتواصل بين المملكة وألمانيا مستمر عبر عديد اللقاءات 
التي يجريها جاللة الملك وفخامة المستشارة ميركل، للبناء 

 .على الشراكة التي تترسخ يوما بعد يوم

لقاء اليوم كان فرصة للحديث “ إلى أن وأشار
حول تعزيز العالقات الثنائية وحول عملنا المشترك من أجل 

  .”االسهام في تجاوز التحديات التي تواجها المنطقة

القضية الفلسطينية بالطبع “: وأضاف الصفدي
كانت في مقدم ما بحثناه، ونحن وألمانيا متفقان على أن 

وأضاف . يد إلنهاء الصراعحل الدولتين هو السبيل الوح
نثمن عاليا الموقف األلماني الثابت، والجهود التي تقوم بها 

  .”ألمانيا من أجل تحقيق هذا الحل

ًنحن نريد سالما شامال ودائما، ومن أجل “وقال  ً ً
ًأن يكون السالم شامال ودائما ال بد ان ينتهي االحتالل، وال  ً

على حدود الرابع بد ان تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة 
  .” وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧من حزيران للعام 

وأكد أن حل الصراع سياسي وبالتالي ال حل خارج 
ٍإطار حل سياسي ينهي االحتالل ويحقق حل الدولتين،  ٍ
لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني 

ٍالفلسطيني، بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل، وفق قرار ات ٍ
 .الشرعية الدولية ووفق مبادرة السالم العربية

كما ثمن الصفدي دعم ألمانيا لألونروا وتأكيد 
وقال إن . ماس أن ألمانيا سوف تقوم بزيادة هذا الدعم

البلدين شريكان في دعم األونروا، التي يجب أن تستمر في 
القيام بدورها ازاء الالجئين الفلسطينيين وفق تكليفها 

 األونروا مرتبطة بقضية الالجئين التي يجب أن األممي، ألن
تحل وفق قرارات الشرعية الدولية وفي إطار حل شامل 

 .>>...للصراع

نحن وألمانيا ننطلق من “وقال الصفدي ... <<
ذات المبادئ التي تستهدف تحقيق السالم واالستقرار، 
وتستهدف تحقيق التنمية في المنطقة، وتستهدف المساعدة 

طيعه من أجل حل قضاياها والتعامل مع بكل ما نست
وشكر . تداعيات األزمات، مثل قضية الالجئين السوريين

الدعم الذي تقدمه للمملكة في جهودها لتلبية  أللمانيا
 ألف شقيق سوري يعيشون في ٣٠٠احتياجات مليون و

األردن، رغم الظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها 
 .المملكة

يسرني أن “ الخارجية األلماني من جانبه قال وزير
أكون هنا في هذا اليوم الخاص الذي تحتفل فيه المملكة 
األردنية الهاشمية بعيد الجلوس العشرين لجاللة الملك 
عبداهللا الثاني على العرش، ونحن نود ان نعبر عن خالص 
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وقال إن المحادثات ركزت على ”.التهاني بهذه المناسبة
ونحن “على التوترات الراهنة، الوضع في الشرق األوسط، و

نعول على تقييم األردن للوضع، هذا التقييم بالنسبة لنا 
ًمهم جدا كون األردن لديه معرفة كبيرة ودور متوازن في 
المنطقة، وبالنسبة لنا دور األردن دور فاعل ومهم جدا في 
المنطقة، ونحن نكن كل االحترام والتقدير لدور األردن البناء 

 .>>...”عمه بشكل كاملالمستمر وند

وأكد ماس على أهمية دور المملكة بسبب ... <<
دورها الخاص فيما يخص حماية المواقع المقدسة في 

دور االونروا مهم جدا، ونحن “كما َأكد أن . القدس
  .”سنواصل الدعم لهذه الوكالة

وأكد أن بالده تريد أن تساهم في منع اعادة بناء 
ي ما بتعلق بالقضية ِوف. هياكل داعش في المنطقة

نحن نتفق بشكل تام مع األردن “الفلسطينية قال ماس 
. حول هذه القضية ونعتمد ايضا على تقييم األردن للوضع

نحن كنا وما نزال متفقين على ان التوصل الى حل الدولتين 
 .”عن طريق المفاوضات هو الحل الوحيد

  ٣ ص١٠/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

فريدمان مستوطن : ةالخارجية الفلسطيني
 ”الجنائية الدولية” بلباس أميركي وسنشكوه لـ

  

تدرس وزارة الخارجية  –  وكاالت– رام اهللا
الفلسطينية تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، 
ضد سفير الواليات المتحدة األميركية لدى إسرائيل ديفيد 
. فريدمان، لخطورته على السلم واألمن في المنطقة

الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أمس األحد، ودانت 
تصريحات ومواقف السفير فريدمان، التي اعتبر فيها أن 
من حق إسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة، 
واعتبرتها امتدادا لسياسة اإلدارة األميركية المنحازة بشكل 

  .كامل لالحتالل وسياساته االستعمارية التوسعية

أي منطق يعتقد فريدمان أن من ب: وتساءلت
حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية لها، لكن ليس 
كل الضفة؟ على ماذا اعتمد في قناعته تلك؟ على 
القانون الدولي الذي يمنع ضم األرض بالقوة؟ أم على 

  واقع الحال المفروض من قبل سلطات االحتالل؟

 واستغربت الخارجية الفلسطينية كيف مرر مراسل
صحيفة النيويورك تايمز هذا الكالم الخطير دون أية 
عالمة استفهام او استفسار او تعمق في فهم مضامين 

وقالت الخارجية الفلسطينية إن ما يلفت . مثل تلك االجابة
النظر في كالم فريدمان أنه حريص على تحسين نوعية 
حياة الفلسطينيين تحت االحتالل، من خالل توفير أموال 

ير عربية لدعم المشاريع المشتركة للغرفة عربية وغ
التجارية الفلسطينية اإلسرائيلية االستيطانية، التي اهتم 
شخصيا في تأسيسها لتكون عنوان التعايش تحت 
االحتالل، في الوقت الذي لم يدخر جهدا من أجل قطع 
كامل المساعدات األميركية عن الشعب الفلسطيني 

تية من مستشفيات ومؤسساته الخدماتية وبناه التح
  . وطرق

كيف يلتقي قاطع المساعدات المباشرة : وأضافت
مع من يطالب بتوفير الدعم المالي للتنمية االقتصادية 
بمفهوم استيطاني كولونيالي؟ ومن هو لينتقد ملف حقوق 
اإلنسان في فلسطين، بينما يشجع المستوطنين ودولتهم 

لتعدي على االعتداء على أمالك الشعب الفلسطيني وا
على حرياته األساسية من تعليم وحرية عبادة وحركة 

كنا ننتظر أن يفسر فريدمان أو : وقالت. وعمل وتنقل
يعطينا معاني الدولة الفاشلة بمفهومه المتعالي 

فهذا الكالم يسقط في حكم التعبير العنصري، . والعنصري
ويقصد أن الشعب الفلسطيني لم يصل لمرحلة القدرة على 

بنفسه ويحتاج إلى دولة االحتالل اإلسرائيلي حكم نفسه 
 .ليحقق لنفسه االستقرار االقتصادي والحياة الكريمة
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اما تحديد عرض صفقة العصر فيعتمد كما قال 
اذا ما كانت جيدة إلسرائيل، وللمنطقة، ودون أن يأتي 

هذه . على ذكر الفلسطينيين، وكأنها ال تعنيهم بشيء
 تجاهل كامل لكل ما هو الرؤية العنصرية الفوقية وفي

فلسطيني، تثير االشمئزاز والتقزز من أفكاره الكولونيالية 
  .الفوقية برؤية عنصرية خالصة

وأشارت الخارجية إلى أن حديث فريدمان يفضح 
حقيقته، ويفضح حقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة 
المستوطنين بلباس أميركي رسمي، وانها ستدرس إن 

ري يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى كان كالمه العنص
المحكمة الجنائية الدولية لما يرتكبه من تصريحات 
وأفعال ومحاوالت لفرض رؤيته العنصرية، وهو ما يدلل 
على خطورته على السلم واألمن في المنطقة، وتعريضه 

 .>>...الشعب الفلسطيني لعديد المخاطر والمؤامرات

  ١٨ ص١٠/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

دستور تنشر نص مشروع قرار امام ال
 الكونغرس يؤيد حل الدولتين

  

أكد  – خير دقامسة  محمد–  خاص–نيويورك 
مشروع قرار قدم مساء الخميس الماضي الى الكونغرس 

التزام الواليات المتحدة بحل الدولتين للصراع «االميركي 
 ويشير إلى أن ضم إسرائيل ،الفلسطيني اإلسرائيلي

فة الغربية سيقوض السالم ومستقبل لألراضي في الض
  .إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية

وقدم مشروع القرار، الذي حصلت عليه 
، انه أحيل إلى لجنة العالقات هوتنفرد بنشر» الدستور«

 شيوخ من الحزب الديمقراطي، من بينهم ٧الخارجية، 
مرشح الرئاسة االميركي بيرني ساندرز والمرشحة ايضا 

ب، إليزابيث وارين باالضافة الى ديان لنفس المنص

فاينشتاين وريتشارد ديربين وتامي داكورث وتومي 
  .بالدوين وتوم أودال

 من ١١٢  قدم) آيار(وفي بداية الشهر الماضي 
اعضاء الكونغرس مشروع قرار يعبرون من خالله عن 

بأن حل الدولتين للصراع الفلسطيني «شعور مجلسهم 
در على ضمان بقاء إسرائيل اإلسرائيلي هو وحده القا

كدولة يهودية وديمقراطية آمنة وتحقيق الطموحات 
أي «معربين ايضا عن أن » .المشروعة لدولة فلسطينية

مقترحات أمريكية ال تؤيد صراحة حل الدولتين ستضع 
  .على األرجح نهاية سلمية للصراع بعيد المنال

الى ذلك، باءت محاوالت اسرائيلية لعرقلة تقديم 
وع القرار الى الكونغرس والغاء اي اشارة الى حل مشر

وكانت تقارير صحفية اشارت الى ان . الدولتين بالفشل
دبلوماسيين من اسرائيل متواجدين حاليا في واشنطن، 
برئاسة السفير االسرائيلي رون ديرمر، لمحاولة الضغط 
على اعضاء مجلس الشيوخ ومنعهم من تقديم مشروع 

حزبين الجمهوري والديمقراطي من قرار للكونغرس من ال
   شأنه أن يؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

 اطلعت على مشروعي القرار وفيما يلي "الدستور"
  :نصهما

 -أس(مشروع القرار امام مجلس الشيوخ ويرمز اليه بـ 
  ).٢٣٤قرار 

يؤكد المجلس على التزام الواليات المتحدة بحل 
 والحظ أن ضم ،لفلسطيني اإلسرائيليالدولتين للصراع ا

إسرائيل لألراضي في الضفة الغربية سيقوض السالم 
  .ومستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية

ياسة الواليات المتحدة طويلة األمد أدركت  س-
أن حل الدولتين لتحقيق السالم بين اإلسرائيليين 
والفلسطينيين سيكون أفضل أمل للسالم واألمن في 

  .منطقةال
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خارطة الطريق للسالم التي حددها الرؤساء  -
بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما عكست 
سياسة الواليات المتحدة الحزبية التي تروج لحل الدولتين 
عن طريق التفاوض يدعم تقرير المصير لكل من 

  .اإلسرائيليين والفلسطينيين

تلف إدارات الواليات المتحدة المتعاقبة لمخ -
األحزاب السياسية حددت توسيع المستوطنات كعائق أمام 

  .مالسال

ع إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية كان  وض-
  .اال غنى عنه لهويتها الوطنية طوال تاريخه

إسرائيل بنت عالقاتها مع جيرانها العرب  -
  .وحافظت عليها

التنسيق األمني المستمر بين اإلسرائيليين  -
  .زز االستقراروالفلسطينيين يع

التعاون العميق بين الواليات المتحدة  -
ٕواسرائيل يوفر فائدة متبادلة كبيرة لألمن واالزدهار في كال 
البلدين ويعزز الرابطة التي ال يمكن كسرها بين شعب كل 

  .بلد

ن أي حل للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي  إ-
  .يجب أن يضمن أمن إسرائيل

  : وعليه، يقرر ما يلي

ن تكون سياسة الواليات المتحدة هي يجب أ .١
الحفاظ على الظروف المؤدية إلى حل الدولتين 

  .ضعن طريق التفاو

نبغي لجهود الواليات المتحدة الرامية إلى تعزيز ي .٢
السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين أن تؤيد 
صراحة حل الدولتين كهدف ألي عملية لحل 

 .اعالقضايا األساسية للنز

الضفة الغربية من جانب واحد أن من شأن ضم  .٣
يعرض احتماالت حل الدولتين للخطر، ويضر 
بعالقة إسرائيل بجيرانها العرب، ويهدد هوية 

إسرائيل اليهودية والديمقراطية، ويقوض أمن 
 .إسرائيل

حل الدولتين هو أفضل أمل للحفاظ على الطبيعة  .٤
اليهودية والديمقراطية إلسرائيل مع الوفاء بحق 

يين في تقرير المصير، وخلق أساس الفلسطين
 .للسالم واالزدهار العادل والدائم

هـ (مشروع القرار مجلس النواب المرموز له بالرقم 
٣٢٦:(  

جهود « ان شعور مجلس النواب هو ببذل 
الواليات المتحدة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي من 

  .«خالل حل الدولتين عن طريق التفاوض

بين الواليات المتحدة العالقة الخاصة  -
ٕواسرائيل متجذرة في المصالح األمنية الوطنية المشتركة 
والقيم المشتركة للديمقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة 

  .القانون

عملت الواليات المتحدة لعقود من الزمن  -
لتعزيز أمن إسرائيل من خالل المساعدة والتعاون في 

عزيز سالمة المسائل الدفاعية واالستخبارية من أجل ت
  . مواطني الواليات المتحدة واإلسرائيليين

واليات المتحدة ال تزال ثابتة في التزامها  ال-
بمساعدة إسرائيل على مواجهة التحديات العديدة التي 
تواجهها، بما في ذلك تهديدات المنظمات اإلرهابية 
المناهضة إلسرائيل، وعدم االستقرار اإلقليمي، والعنف 

ول المجاورة، واألنظمة المعادية التي تدعو المروع في الد
  .إلى تدميرها

سعت الواليات المتحدة منذ فترة طويلة إلى  -
تحقيق مستقبل عادل ومستقر للفلسطينيين، ووضع حد 
لالحتالل، بما في ذلك معارضة النشاط االستيطاني 
والتحرك نحو ضم أحادي الجانب في األراضي 

  .الفلسطينية
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 دعم رؤساء الواليات ،ًعاما ٢٠منذ أكثر من  -
المتحدة من األحزاب السياسية ورؤساء الوزراء 
اإلسرائيليين التوصل إلى حل الدولتين الذي ينشئ دولة 
ًفلسطينية تتعايش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سالم 

  .وأمن

قدمت إدارات الواليات المتحدة من كال  -
وضات من الحزبين السياسيين مقترحات لتوفير إطار للمفا

أجل حل الدولتين، بما في ذلك المعايير التي طرحها 
خريطة و، ٢٠٠٠ في كانون االول "بيل كلينتون"الرئيس 

 في نيسان "جورج بوش"الطريق التي اقترحها الرئيس 
 "اراك أوباماب"، والمبادئ التي وضعها الرئيس ٢٠٠٣

  .٢٠١٦ في كانون االول "جون كيري"ووزير الخارجية 

لصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أمر إنهاء ا -
  .حيوي لمصالح الطرفين

التأخير في التوصل إلى حل سياسي للصراع  -
ًبين اإلسرائيليين والفلسطينيين يشكل تهديدا للقدرة على 

  .الحفاظ على دولة يهودية وديمقراطية إلسرائيل

  : يلي يقرر مجلس النواب ما: ثانيا

ستقرار ان تحقيق حل الدولتين الذي يعزز اال -١
واألمن في الشرق األوسط هو فقط القادر 

  :على تحقيق ما يلي

ضمان بقاء دولة إسرائيل كدولة يهودية ) أ
  .وديمقراطية آمنة

تحقيق الطموحات المشروعة للشعب ) ب
  .الفلسطيني في إقامة دولة خاصة به

) بمثابة الدولة التي( تزال الواليات المتحدة ال -٢
لالستمرار ال غنى عنها ألي جهد قابل 

لتحقيق هذا الهدف، فإن اإلسرائيليين 
والفلسطينيين هم وحدهم الذين يمكنهم اتخاذ 

  .الخيارات الصعبة الضرورية إلنهاء صراعهم

يمكن للواليات المتحدة، بدعم من الشركاء  -٣
ًاإلقليميين والدوليين، أن تلعب دورا بناء في  ً
إنهاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني من خالل 

م اقتراح لتحقيق حل الدولتين بما يتوافق تقدي
مع المواقف المتفق عليها على نطاق واسع 
بشأن حل مشكالت الوضع النهائي للنزاع كما 
هو موضح في مقترحات الواليات المتحدة 

  السابقة

ن اقتراح الواليات المتحدة الذي ال يوافق إ -٤
صراحة على حل الدولتين كهدف له، والذي 

 ضمني ضم األراضي يشجع بشكل صريح أو
من جانب واحد، أو يتعارض مع المواقف 
المتفق عليها على نطاق واسع لحل قضايا 
النزاع النهائي كما هو موضح في المقترحات 

من المحتمل ) فانه(السابقة للواليات المتحدة، 
 .أن يضع نهاية سلمية للصراع بعيد المنال

 ١٥ ص١٠/٦/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ن اقتحام األقصى ومخططات مفتي مصر يدي
  تهويد القدس

مفتي مصر، شوقي عالم، األحد،  أدان – القاهرة
بشدة اقتحام مئات المستوطنين اإلسرائيليين للمسجد 
األقصى المبارك، محذرا من تداعيات استمرار مخططات 

 .تهويد مدينة القدس المحتلة

جاء ذلك في بيان لدار اإلفتاء المصرية تعقيبا 
 مئات المستوطنين اإلسرائيليين، في وقت سابق على اقتحام

اليوم، للمسجد األقصى المبارك تحت حماية شرطة 
 .االحتالل

وحذر عالم من تداعيات استمرار مخططات 
االحتالل اإلسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير 

  .معالمها، وطمس هويتها الحقيقية
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 ودعا مفتي مصر إلى ضرورة تحرك المجتمع
الدولي والمنظمات اإلقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف 

 .االعتداءات اإلسرائيلية بحق القدس والمقدسات

كما حث العالم اإلسالمي والعربي بكافة منظماته 
وهيئاته وكافة منظمات األمم المتحدة المختصة وفى 

لوقف تنفيذ المخططات اإلسرائيلية ) اليونسكو(مقدمتها 
ًديدا خطيرا على المسجد األقصى ومدينة  تمثل تهالتي ً

 .القدس المحتلة

وأشار أن أعمال الحفريات أسفل المسجد األقصى 
ومحيطه والبلدة القديمة، التي تنفذها سلطة اآلثار 
ًاإلسرائيلية، تمثل تهديدا خطيرا للمسجد فى ظل محاوالت  ً

  .االحتالل اإلسرائيلي المستمرة لتهويد القدس

لمستوطنين اقتحموا المسجد يذكر أن مئات ا
، األحد، في ظل احتفال "باب المغاربة"األقصى من جهة 

 ، أو ما يسمونه بـ"نزول التوراة"المستوطنين بعيد 
 ".الشفوعوت"

المزعوم، دعت " الهيكل"وكانت جماعات ومنظمات 
مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد األقصى بشكل 

 .جماعي ومكثف في هذا العيد

 المقابل، دعا نشطاء فلسطينيون، عبر مواقع في
التواصل االجتماعي، كل من يمكنه الوصول للمسجد 

  .األقصى، شد الرحال إليه والتصدي لالقتحامات

  ٩/٦/٢٠١٩وكالة األناضول 

* * * * *  

  إسبانيا تدين االستيطان اإلسرائيلي بالقدس

الحكومة اإلسبانية  أدانت –القدس المحتلة 
ًدر مؤخرا عن السلطات اإلسرائيلية بشأن اإلعالن الصا

 وحدة استيطانية جديدة في ٨٠٠اتجاهها لبناء أكثر من 
 .القدس المحتلة

وقالت الحكومة في بيان لها إن بناء 
القدس "المستوطنات في األراضي المحتلة، ومنها 

، زاد في اآلونة األخيرة، وهو أمر غير قانوني "الشرقية

ّلي، وهو األمر الذي أكده وفق مقررات القانون الدو
مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة في آخر قراراته 

 .٢٣٣٤ الصادر برقم

وأضافت أن مثل تلك القرارات المتجاوزة للقانون 
الدولي، من شأنها إضعاف إمكانية التوصل إلى حل 

بشكل خطير، خاصة في " إسرائيل"سلمي بين فلسطين و
الحل باعتبارها عاصمة ًالقدس جزءا من "ظل كون 

  ".مستقبلية للبلدين

 ١٠/٦/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

فريدمان يساعد االحتالل اإلسرائيلي : المالكي
 على ضم أجزاء من الضفة

  

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي 
أمس إن الهدف من تصريحات أدلى بها السفير األميركي 

حتالل ديفيد فريدمان هو مساعدة الكيان لدى كيان اال
  .على ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

إن على المجتمع : وأضاف أثناء زيارة لوارسو
  .الدولي التصدي لهذا األمر والرد عليه

 نقلت السبت "نيويورك تايمز«وكانت صحيفة 
إسرائيل لها الحق في االحتفاظ "عن فريدمان قوله إن 

وقال رئيس . " الغربية تحت ظروف معينةبجزء من الضفة
وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيسان إنه 
يعتزم ضم المستوطنات اليهودية المبنية على أراض يأمل 

  .الفلسطينيون في أن تكون جزءا من دولة مستقلة لهم

في هذه األثناء استولت قوات االحتالل 
اضي الفلسطينيين في ً دونما من أر٢٠اإلسرائيلي على 

  .قريتي دير الحطب وعزموط شرق نابلس بالضفة الغربية

 عن مسؤول ملف االستيطان "وفا"ونقلت وكالة 
شمال الضفة غسان دغلس قوله إن قوات االحتالل 

 دونما من أراضي دير الحطب وعزموط ٢٠استولت على 
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بهدف توسيع مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين 
  .شرق نابلس

إلى ذلك أكدت دائرة العالقات الدولية في منظمة 
التحرير الفلسطينية أن استمرار انتهاكات قوات االحتالل 

 ٢٩اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين أدى إلى استشهاد 
ٕفلسطينيا واصابة   بجروح مختلفة واعتقال ما يزيد ٣١٢ً

  . خالل الشهر الماضي٣٧٠على 

نوان وأوضحت الدائرة في تقريرها الشهري بع
ً شهيدا هناك ٢٩أن من بين الـ) شعب تحت االحتالل(

 من قطاع غزة المحاصر ارتقوا جراء الغارات التي ٢٧
شنتها طائرات االحتالل على أنحاء القطاع بينهم مسعف 
وأربع سيدات اثنتان منهن حامالن وأربعة أطفال على 
حين استشهد فلسطينيان برصاص قوات االحتالل في 

  .الضفة الغربية

ً فلسطينيا ٣١٢وأشار التقرير إلى إصابة نحو 
بجروح جراء عدوان قوات االحتالل على قطاع غزة كذلك 
جراء قمعها التظاهرات األسبوعية المناهضة لالستيطان 

  .وجدار الفصل العنصري في قرى وبلدات بالضفة الغربية

وبين التقرير أن قوات االحتالل اعتقلت الشهر 
ًسطينيا بينهم العديد من  فل٣٧٠الماضي أكثر من 

األطفال وأربع سيدات وفلسطيني من ذوي االحتياجات 
  .الخاصة

ولفت التقرير إلى أن العدوان األخير لالحتالل 
اإلسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى دمار كبير في 
المنازل والمدارس والمنشآت بينها عشرات الورشات 

إلى إصابة والمحال التجارية والمكاتب اإلعالمية إضافة 
شبكات الكهرباء وقوارب الصيادين ومعدات الصيد بأضرار 

  .كبيرة

كما جدد عشرات المستوطنين اإلسرائيليين صباح 
أمس اقتحام المسجد األقصى المبارك بحماية قوات 

  .االحتالل

ً مستوطنا اقتحموا ١٣٩ أن "وفا"وذكرت وكالة 
ة األقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جوالت استفزازي

  .في باحاته

هذا واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر 
  .ً فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية١٢أمس 

 أن قوات االحتالل اقتحمت "معا"وذكرت وكالة 
مدن الخليل وبيت لحم وسلفيت وداهمت منازل 

ً فلسطينيا بينهم ١٢الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 
 .سيدة

 ١١/٦/٢٠١٩وكالة وطن لألنباء 

* * * * *  

 يدين تصريحات "الفلسطيني "مجلس الوزراء
فريدمان وقرار البناء االستيطاني األخير 

  بالقدس

 

مجلس الوزراء، رفض   جدد– وفا – رام اهللا
تصريحات سفير الواليات المتحدة األميركية لدى إسرائيل 
ديفيد فريدمان، وتحريضه المباشر ضد الشعب 

القرار اإلسرائيلي ببناء أكثر من الفلسطيني، كما أدان 
 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، ٨٠٠

واستمرار اعتداءات قوات االحتالل ومستوطنيه على 
المصلين في المسجد األقصى واالقتحامات المتكررة 

  و.للمسجد

أشاد المجلس، خالل جلسته األسبوعية التي 
برئاسة رئيس عقدها، اليوم االثنين، في مدينة رام اهللا، 

الوزراء محمد اشتية، بالتقرير الصادر عن مؤسسة 
ً عاما على احتالل ٥٢ اإلسرائيلية لمناسبة مرور "بتسيلم"

ٕالضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة، وازاء الخطوات 
التي تسير فيها اإلدارة األميركية برئاسة ترمب نحو ما 

ائيل ، والكشف عن كيفية قضم إسر"صفقة القرن"تسمى 
لألراضي الفلسطينية خالل العقود الماضية، عبر القرارات 
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الحكومية واألوامر العسكرية واألدوات التخطيطية، وكيف 
شرذمت الحيز الفلسطيني، عبر تقسيمه إلى وحدات 

  .ضئيلة المساحة ومعزولة عن بعضها البعض

وصادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم موقعة 
اإليطالية، " أديوكيد "ليم ومؤسسةبين وزارة التربية والتع

لصالح ذوي االحتياجات الخاصة، وكذلك قرر توفير 
التمويل والدعم المالي كأولية قصوى للتعليم في مدينة 
القدس، وبما يضمن سالمة وتطور العملية التعليمية 

  .>>...فيها

  ١١/٦/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

وبات االستعدادات األميركية هشة وتواجه صع
 "البحرين االقتصادي"بشأن 

  

كشفت قناة  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
 العبرية، أمس أن إسرائيل لم تتلق بعد أي دعوة ١٣

لحضور مؤتمر البحرين االقتصادي الخاص بالشق األول 
. "صفقة القرن"من خطة السالم األميركية المسماة 

اجه ووصفت االستعدادات األميركية للمؤتمر هشة وتو
  .صعوبات

ووفقا للمسؤول، فإن الواليات المتحدة قلقة من 
مشيرا إلى أن . انخفاض المشاركة العربية في المؤتمر

كوشنير أبلغ نتانياهو أنه في حال تحققت اآلمال بحضور 
  .عربي كبير سيتم إرسال دعوة إلسرائيل

وبحسب القناة، فإنه بالرغم من الضغوط 
ور، إال أن القلق األميركية على بعض الدول للحض

ًيساورها بشدة من عدم حضورها، خاصة وأن دول منها 
المغرب وعمان والكويت لم تؤكد حضورها، في ظل 

  .الضغوط الفلسطينية الشديدة على الدول لعدم المشاركة

في المقابل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير أحمد مجدالني ان االتصاالت مستمرة مع كل 

الدولية والعرب لضمان عدم مشاركتهم في الجهات 
المؤتمر الذي دعت اليه الواليات المتحدة والمقرر عقده 

  .اواخر الشهر الحالي في البحرين

صوت «وقال مجدالني في حديث إلذاعة 
الرسمية صباح أمس أن اجتماعا تشاوريا » فلسطين

ستعقده اللجنة يوم الخميس المقبل لمناقشة كل هذه 
ث كيفية احباط ومحاصرة المشروع التطورات وبح

  .األميركي

وقال القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية 
سامي أبو زهري إن حركته تلقت خالل شهر ) حماس(

رمضان المبارك دعوة من زعيم عربي الحتضان لقاء 
  .»صفقة القرن«فلسطيني لمواجهة 

 امس، "تويتر" ٍوأكد أبو زهري في تغريدة له عبر 
أبلغنا «لكنه استدرك  .بالدعوة العربيةترحيب حماس 

  ".ًالحقا برفض حركة فتح للقاء

» صفقة القرن"وترفض الفصائل الفلسطينية 
والتي تعتبرها اإلدارة األميركية خطة سالم، يتردد عنها 
أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تنازالت مجحفة 
لمصلحة االحتالل اإلسرائيلي، بما فيها وضع القدس 

  .لالجئينوا

وفي ذات السياق، أعلن منسق القوى والفصائل 
الوطنية في منظمة التحرير واصل أبو يوسف عن سلسلة 
من الفعاليات ستطلق خالل األيام القادمة رفضا لما 
اسماه المشاريع المشبوهة التي تستهدف القضية 

  .الفلسطينية

صوت "وأوضح أبو يوسف في حديث إلذاعة 
 أمس، ان هناك مجموعة من  الرسمية صباح"فلسطين

األليات التي اتخذت خالل االجتماع الذي عقد باألمس 
على مستوى كافة فصائل منظمة التحرير ومؤسسات 
المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الشعبية 
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وشخصيات مستقلة لمواجهة الورشة االقتصادية في 
  .البحرين وما تسمى صفقة القرن

التحضير لعدة وأضاف أبو يوسف انه يجري 
فعاليات ستنظم في الضفة وغزة وفي العديد من مخيمات 
اللجوء والشتات ستكون ذروتها في الرابع والعشرين من 
الشهر الجاري عشية عقد مؤتمر المنامة، مشيرا الى 
فعاليات ستنظم يوم الجمعة المقبل في مناطق التماس 

  .وقطاع غزة

  ٩ ص١١/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

أي طرح اقتصادي لن يكون : رجيةوزير الخا
  بديال لحل سياسي ينهي االحتالل

 

وزير الخارجية وشؤون  أكد –  بترا–ستوكهولم  
المغتربين أيمن الصفدي ونظيرته السويدية مارغو 
والستروم، اليوم الثالثاء، أن األردن والسويد ماضيان في 
تكريس شراكتهما المستهدفة حشد الدعم المالي 

الة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين والسياسي لوك
لضمان استمرارها في لقيام بدورها ) األونروا(الفلسطينيين 

إزاء أكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني وفق تكليفها 
  .األممي

وأكد الوزيران في اجتماع عقداه قبيل إطالق 
اجتماع ستوكهولم الوزاري حول مؤتمر المراجعة لمعاهدة 

سلحة النووية، ضرورة إطالق جهد الحد من انتشار األ
دولي فاعل لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفق حل 

  .الدولتين سبيال وحيدا لتحقيق السالم الشامل

وشدد الصفدي على أهمية الدور األوروبي في 
جهود تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة، مثمنا موقف 

  .نالسويد والموقف األوروبي الداعم لحل الدولتي

وأكد أن حل الدولتين الذي ينهي االحتالل 
ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 

الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، هو شرط 
تحقيق السالم الشامل الذي يشكل متطلبا لألمن والسلم 

  .الدوليين

من جهتها، شددت وزيرة خارجية السويد مارغرو 
ية الدور األردني في جهود تحقيق والستروم على مركز

  .األمن واالستقرار في المنطقة

وعلى صعيد متصل، تقدمت القضية الفلسطينية 
المحادثات التي أجراها الصفدي على هامش المؤتمر مع 
وزير الخارجية الياباني تارو كونو ووزيرة خارجية 

  .النرويج أينه اريكسون سورايده

خارج سياق وأكد الصفدي أن أي طرح اقتصادي 
سياسي على أساس حل الدولتين لن يحقق السالم 
الشامل الذي أعلنته الدول العربية هدفا استراتيجيا وفق 

  .مبادرة السالم العربية وقوانين الشرعية الدولية

وحذر من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل 
سياسي للصراع ومن تجذر اليأس جراء استمرار االحتالل 

ناة وانتهاكات لحقوق الشعب وما ينتجه من معا
الفلسطيني والعائق الرئيس أمام تجاوز التحديات 

وشدد الصفدي على أن غياب السالم العادل . االقتصادية
الذي لن يتحقق من دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني 
كاملة وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة، هو 

يس أمام تحقيق أساس التوتر والصراع وهو العائق الرئ
وقال إن أي طرح . التنمية االقتصادية واألمن واالستقرار

اقتصادي ال يمكن أن يكون بديال لحل سياسي ينهي 
  . االحتالل على أساس حل الدولتين

وأكد وزير الخارجية خالل لقائه وزير الخارجية 
الياباني تارو كونو، تثمين االردن للمواقف اليابانية إزاء 

طينية وانخراطها اإليجابي المتنامي في القضية الفلس
  .الجهود المستهدفة مواجهة التحديات اإلقليمية

كما أكد خالل لقائه وزيرة خارجية النرويج أينه 
ايريكسون سورايده، استمرار التعاون والتشاور بين 
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البلدين من أجل تكثيف جهود كسر الجمود في العملية 
  . السلمية

ذين التقاهم في واستعرض الصفدي ونظراؤه ال
ستوكهولم، المستجدات اإلقليمية وسبل التعامل معها بما 
يحقق الهدف المشترك في تخفيف حدة التوتر في 

كما . المنطقة عبر تكريس الحوار وسيلة لحل النزاعات
 وسبل تطويرها في المجاالت بحث معهم العالقات الثنائية

  .كافة

 ٣ص ١٢/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ماني يعلن معارضته نقل سفارة الرئيس الرو
  بالده إلى القدس المحتلة

 

بعد عزم الحكومة الرومانية نقل سفارتها إلى 
ًمدينة القدس المحتلة، مؤخرا، عاد الرئيس الروماني 
كالوس فيرنر يوهانيس، ليعلن اعتراضه على نقل سفارة 
بالده لدى الكيان العبري إلى القدس المحتلة، معارضا 

  .توجه حكومته

يوهانيس "ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن 
لم تستشره " فيوريكا دانسيال"قوله إن رئيسة الوزراء 

ًنهائيا فيما يخص القرار الذي سيصوت عليه الوزراء 
ًالحقا، مضيفا أن نقل سفارة بالده يمكن أن يحدث فقط  ً

 .في نهاية عملية سالم بالمنطقة

وأوضحت الصحيفة، أن للرئيس في رومانيا 
الحيات محدودة، لكنها تشمل افتتاح السفارات ص

ٕالدبلوماسية في العالم واغالقها، لكنهم يدرسون ما إن 
كانت تلك الصالحيات تتضمن أيضا نقل سفارة موجودة 
فعليا من مدينة إلى أخرى بالدولة نفسها، أم أن القرار 

 .يخضع لرئيس الحكومة

وفي تصريحات تلفزيونية الخميس الماضي، 
يس الحزب الديمقراطي االجتماعي الحاكم ورئيس أعلن رئ

في رومانيا ليفيو دراغنيا، عزم ) البرلمان(مجلس النواب 
قرار النقل له قيمة رمزية "ًبالده نقل إلى القدس، قائال 

تأثيرا قويا على المستوى الدولي " إسرائيل"هائلة، ألن لـ
قد أنه ًوقيمة كبيرة جدا بالنسبة إلى اإلدارة األميركية، وأعت

  ".ستكون لهذا القرار فوائد كبيرة لرومانيا

وأضاف دراغنيا، أن حكومة رئيسة الوزراء 
فيوريكا دانسيال اعتمدت ليل األربعاء مذكرة بشأن بداية 

ُوالقرار اتخذ "اإلجراءات لنقل السفارة إلى القدس 
  ".واإلجراءات ستبدأ

الجمعة، بعزم " إسرائيل"من جانبها، رحبت 
إلى القدس، لتكون " تل أبيب" سفارتها من رومانيا نقل

بذلك رابع دولة تعلن هذه الخطوة بعد الواليات المتحدة 
  .األمريكية وغواتيماال وهندوراس

 ١٢/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الجامعة العربية تدين قرار رئيس وزراء 
  مولدوفا بنقل سفارة بالده إلى القدس

 

معة الدول العربية قرار جا أدانت – وفا – القاهرة
إسرائيل من  حكومة جمهورية مولدوفا بنقل سفارتها لدى

تل أبيب إلى القدس، معتبرة إياه اعتداء صارخا على 
الفلسطيني وانتهاكا فاضحا وجسيما  حقوق الشعب

 .ذات الصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

األمين العام المساعد، رئيس قطاع  وقال
بالجامعة العربية سعيد  ن واألراضي العربية المحتلةفلسطي

القرار  أبو علي، في بيان صحفي، اليوم األربعاء، إن هذا
انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات 

 لعام ٤٧٨ و٤٧٦قرارا مجلس األمن  الصلة بما فيها
في دورته  ، وقرار الجمعية العام لألمم المتحدة١٩٨٠

الصادر  A/RES/ES-10/19 ية العاشرة رقماالستثنائ
 .٢٠١٧  ديسمبر٢١بتاريخ 
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أبو علي أن هذا القرار المدان يجعل من  واعتبر
العدوان والجرائم التي  حكومة مولدوفا شريكة إلسرائيل في

 ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ويحملها تبعات

 .المسؤولية السياسية والقانونية

لتراجع عن هذا القرار جمهورية مولدوفا با وطالب
على النظام القانوني  الذي سيكون له انعكاساته السلبية

القرار  الدولي والعالقات العربية معها، محذرا من آثار هذا
وتداعياته على هذه العالقات، خاصة أن قضية القدس 

معيارا حاكما في عالقات الدول العربية  العربية ستبقى
  .بالدول األخرى

 ١٣/٦/٢٠١٩ الحياة الجديدة

* * * * *  

تحمي " صفقة القرن.. "سفيرة أمريكية تكشف
  أولوية على كل شيء" أمنها"و" إسرائيل"

 

ِ لم تخف نيكي هيلي السفيرة –ترجمة خاصة 
األمريكية السابقة للواليات المتحدة األمريكية في األمم 

حتى بعد " إسرائيل"المتحدة شغفها في الحفاظ على أمن 
 . ومكانها في اإلدارة األمريكيةمغادرتها منصبها

العبرية " إسرائيل هيوم"ففي مقابلة مع صحيفة 
والمقربة من رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو، 

في صفقة القرن، أمن إسرائيل هو ": "هيلي"قالت 
  ".األولوية على كل شيء

الصحيفة في مطلع افتتاحيتها التي احتوت متن 
السفيرة "كتبت؛ أن "  اآلنفلسطين"المقابلة وترجمتها 

األمريكية نيكي هيلي غادرت األمم المتحدة منذ ستة 
أشهر، لكن شغفها بحماية إسرائيل يصعب التخلص 

  ".منها

أصبحت هيلي نجمة إدارة : "وأضافت الصحيفة
ترامب في المجتمع اليهودي بعد أن خاضت حرب إسرائيل 

ا غير في ممرات األمم المتحدة وأظهرت لدول العالم أنه

خجولة من دفاعها عن إسرائيل، واآلن، كمواطن أوضحت 
  ".أن ترامب يرى أن أمن إسرائيل هو فوق كل شيء آخر

ًتعرف هيلي، جيدا ما هو : "وأكملت الصحيفة
الذي أعده الرئيس " The Century Deal"مكتوب في 

دونالد ترامب، والذي سيتم الكشف عن البعض منه هذا 
وقالت في مقابلة خاصة مع .." .قرأت الخطة... "الشهر

إسرائيل اليوم أن خطة الرئيس لن تضر إسرائيل، وبالتالي 
  ".ينبغي الترحيب بها

  ١٣/٦/٢٠١٩ فلسطين اآلن

* * * * *  

روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء ما : ديسياتنيكوف
  "صفقة القرن "ّيسمى بـ

 

 أعرب السفير – صالح الخوالدة – بترا – عمان
ليب ديسياتنيكوف، عن قلق بالده الروسي في عمان غ

، موضحا أنها ”صفقة القرن” البالغ إزاء ما يسمى بـ
محاوالت للواليات المتحدة االميركية غير المثمرة الختراع 

  .هذه الصفقة المزعومة

وأكد في حديث صحفي بمناسبة العيد الوطني 
لروسيا، أن هذا المسار لن يؤدي إلى نتيجة، ألن السالم 

ستقر والشامل في المنطقة مستحيل تحقيقه ما العادل والم
ًلم يستند إلى حل الدولتين المعترف به دوليا للقضية 

  .الفلسطينية

واضاف، ان روسيا تشعر بقلق بالغ ألن 
واشنطن تحاول باستمرار استبدال هدف التوصل إلى حل 
سياسي شامل بمجموعة من الحوافز االقتصادية وتقويض 

  .مبدأ الدولتين لشعبين

وأشار الى موقف بالده لداعم لالطار والموقف 
الدولي الذي ينص على حل الدولتين من خالل اقامة 

 ١٩٦٧دولة فلسطينية مستقلة على خطوط عام 
وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا الى تضمين جميع 
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القضايا ذات العالقة بما فيها القدس في المفاوضات 
  .المباشرة بين االطراف المعنية

تبر قرار الرئيس األميركي بإعالن كما اع
مرتفعات الجوالن جزءا من إسرائيل يمثل ضربة هائلة 
لألساس الكامل للحل المحتمل لهذه القضية، مؤكدا ان 
مرتفعات الجوالن كانت وستبقى أراضي ذات سيادة 

  .سورية بموجب جميع قرارات مجلس األمن ذات الصلة

م به ولفت السفير، الى اهمية الدور الذي تقو
” االونروا“وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

ومساهمتها في مساعدة الالجئين الفلسطينيين في 
المنطقة وتخفيف العبء عن الدول المضيفة لهم، مؤكدا 
ان خفض الدعم المالي لألونروا ووقف تمويلها هو نوع 
من الضغط على أحد أطراف النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي، 

 مثل هذه االنتهاكات في الواقع حالة من حاالت مبينا أن
االبتزاز يمكن أن تؤدي إلى نتيجة مشكوك فيها، ألن حل 
الدولتين فقط هو المفتاح العادل والنزيه للخروج من ازمة 

  .الشرق االوسط

وفيما يتعلق باالتفاق الروسي الصيني على عدم 
ليس فقط روسيا “المشاركة في مؤتمر المنامة، قال انه 

والصين رفضتا المشاركة ولكننا حتى االن لم نر اي 
حماس لذلك من أي دولة أخرى باستثناء بعض دول 

، واننا نعتبر أن الحدث القادم في ”الشرق األوسط
المنامة ليس أكثر من محاولة أخرى من جانب الواليات 
المتحدة لتغيير األولويات في جدول األعمال اإلقليمي 

لتسوية هذا الصراع الذي طال وفرض الرؤية األحادية 
  .>>...أمده

وبين ان االردن وروسيا شريكان ... <<
موثوقان في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية، 
ويتمتعان اليوم بمستوى ممتاز من التعاون المثمر الذي 
تدعمه العالقات الشخصية المتميزة بين جاللة الملك 

  .بوتينعبداهللا الثاني والرئيس فالديمير 

واكد انه في اطار التعاون على االصعدة الثنائية 
ًواالقليمية والدولية، فان عمان وموسكو تجريان تنسيقا 
ًمستمرا بشأن أهم القضايا على جدول األعمال الدولي 
واإلقليمي، حيث يخصص الجزء االكبر من حوارنا 

  .السياسي الصريح للوضع في الشرق األوسط

لدور االردن في تعزيز وأعرب عن تقدير بالده 
السالم واألمن وضمان االستقرار والفرص الالزمة لحل 

  .األزمات الحالية

 ٦ص ١٣/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 دولة فلسطينية مدخل :العربية الجامعة
  الستقرار المنطقة

  

أكدت الجامعة العربية ان  -  بترا-القاهرة 
ة تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة دولته المستقل

وعاصمتها القدس الشرقية هو المدخل الوحيد لتحقيق 
التنمية واالزدهار واألمن واالستقرار في كنف السالم في 

وفي هذا . المنطقة، كما حددتها مبادرة السالم العربية
اإلطار اكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، ان 

نسبة لألمتين العربية واالسالمية ليست القدس بال
ٕموضوعا سياسيا وانما مكون رئيسي في الوجدان الروحي  ً
اإلسالمي والمسيحي، ويخطئ من يظن أن األمة مع 
انشغالها بما تتعرض له من تحديات قد يضعف من 
مكانة القضية الفلسطينية وستبقى القدس جوهر القضية 

 .الفلسطينية وستبقى عربية

الل أعمال المؤتمر الدوري الخمسين جاء ذك خ
لالتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة الذي 
احتضنته القاهرة مساء امس وذلك في نطاق مجلس 

القدس عاصمة "الوحدة االقتصادية العربية تحت شعار 
، بمشاركة وفد فلسطيني ممثال بوزير "دولة فلسطين
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ون القدس االقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير شؤ
فادي الهدمي، وممثل رئيس صندوق االستثمار 
الفلسطيني أمير ديجاني، والسفير المناوب لدى الجامعة 

 .العربية مهند العكلوك

وطالب العسيلي خالل االجتماع، جميع الدول 
الشقيقة والصديقة رفض أي خطة أو صفقة وتحت أي 
مسمى ال تعترف بحقوق شعبنا غير القابلة بالتصرف، 

ى رأسها حقه في تقرير مصيره، وتجسيد دولته وعل
المستقلة، وعاصمتها القدس، وحق العودة لالجئين 
الفلسطينيين، وغيرها من حقوق شعبنا االقتصادية 

 .واالجتماعية

  ١٤/٦/٢٠١٩ بترا

* * * * *  

تركيا لن تقبل بحل يستبدل : جاوش أوغلو
  القدس وفلسطين بالمال

 

 التركي مولود قال وزير الخارجية –األناضول 
ّجاوش أوغلو، أمس الجمعة، إن تركيا لن تقبل بأي حل 

ال نقبل "ال يرضي تطلعات الشعب الفلسطيني، وأضاف 
ًوذلك تعليقا على ما يتردد ،"بأي حل ال يقبله الفلسطينيون

 .عن صفقة القرن

وأوضح، خالل استضافته مع صحفيين، لم نر 
 بها الواليات أي فائدة من الخطوات األحادية التي قامت

ًالمتحدة األمريكية في موضوع القدس، مضيفا أنه من 
أجل قيام دولة أو مؤسسة بدور الوساطة فيما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية، عليها أن تكون محايدة، إال أن 

 .الواليات المتحدة منحازة إلى طرف، والعالم كله يرى ذلك

 ّوأشار إلى أن تركيا لن تقبل بحل يستبدل القدس
ٕعلى الواليات المتحدة واسرائيل "ًوفلسطين بالمال، مصرحا 

ّأن تدركا أنه ال يمكن شراء كل شيء بالمال، ونعتقد أن 
وقال ."المؤتمر الذي في البحرين يصب في هذا االتجاه

ًغير مدرج حاليا على " إسرائيل"ّإن تطبيع العالقات مع 
ّأجندات السياسة الخارجية لتركيا، مشيرا إلى أن ا لعالقات ً

ًالتركية اإلسرائيلية تراجعت كثيرا بسبب األفعال العدوانية 
ومن المقرر عقد .للحكومة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو

 ٢٦ و٢٥في البحرين " ورشة االزدهار من أجل السالم"
حزيران الشهر الجاري، والذي كانت دعت إليه  /يناير

 واشنطن، والتي يتردد أنه يبحث الشق االقتصادي
 ."صفقة القرن"لـ

خطة سالم أعدتها إدارة الرئيس " صفقة القرن"و
األمريكي دونالد ترمب، ويتردد أنها تقوم على إجبار 
الفلسطينيين على تقديم تنازالت مجحفة لصالح إسرائيل، 
بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة وحق عودة 

  .الالجئين

  ١٥/٦/٢٠١٩غزة برس 

* * * * *  

وسنسقط ) الصفقة(أسقطنا : يونالفلسطين
 )الورشة(

  

قال الناطق  - كامل إبراهيم-القدس المحتلة  
الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة امس، 
إن المؤامرة األميركية تعثرت وتغير اتجاهها، بحسب 

 .)وفا(وكالة االنباء الفلسطينية 

الرفض الفلسطيني وموقف الرئيس «أن  وأضاف
 عباس الواضح من مدينة القدس والالجئين محمود

والثوابت الوطنية هو حجر الزاوية الذي أدى إلى تعثر 
 .«مسار المؤامرة على الشعب الفلسطيني

هذا يؤكد أن فلسطين األرض مسكونة «: وتابع
بالتاريخ والتراث والدين، والقدس تمثل الروح لهذا الوجود 

صفقة (ركي من المقدس، وبالرغم من تراجع الموقف األمي
إلى ورشة، وربما تصبح وثيقة خارجة عن ) القرن

وأكد الناطق الرسمي .«القانون الدولي والشرعية العربية
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باسم الرئاسة الفلسطينية، أن هدف الوثيقة االقتصادية 
الحقيقي هو تجنب مفاوضات سياسية على أسس 
الشرعية الدولية، األمر الذي سيؤدي حتما إلى طريق 

على اإلدارة األميركية والمجتمع الدولي «د بأن وأفا.مسدود
أال يجربوا حلوال جربت وفشلت عبر السبعين عاما 

 ٢٠١٢ تشرين الثاني ٢٩السابقة، خاصة أنه منذ 
عندما صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة على قبول 

، بعاصمتها القدس ١٩٦٧دولة فلسطين على حدود 
ة لخطط االستعمار الشرقية كعضو مراقب، كان ذلك نهاي

وحتى هذه اللحظة من خالل ) وعد بلفور(والذي بدأ بـ
وأعلنت كل من واشنطن والمنامة في .«صفقة ولدت ميتة

في المنامة يومي » ورشة اقتصادية«بيان مشترك عقد 
 حزيران للتشجيع على االستثمار في األراضي ٢٦ و٢٥

نفيذ الفلسطينية، ما اعتبره مراقبون بمثابة خطوة أولى لت
خطة السالم األميركية للشرق األوسط المعروفة باسم 

وحسب البيت األبيض فإن مؤتمر .«صفقة القرن«
فرصة محورية لعقد اجتماع بين الحكومات، «المنامة 

والمجتمع المدني، وقادة األعمال، لتبادل األفكار ومناقشة 
االستراتيجيات، وحشد دعم من االستثمارات االقتصادية 

التي يمكن أن تتحقق من خالل اتفاقية المحتملة، 
 .«سالم

» الورشة«وأكدت فلسطين مقاطعتها ألعمال هذه 
وعلى .ودعت البلدان العربية إلى عدم المشاركة فيها

صعيد متصل، تظاهر عشرات الفلسطينيين، وسط مدينة 
ورشة «و» صفقة القرن«رام اهللا، امس، رفضا لـ

ا شوارع المدينة وحمل المتظاهرون، الذين جابو.«البحرين
الهادفة الى «في المسيرة، الفتات تندد بالخطط األميركية، 

، كما هتفوا منددين بالورشة »تصفية القضية الفلسطينية
االقتصادية دعت اليها واشنطن في عاصمة البحرين 

  .المنامة، الشهر الجاري

وتأتي التظاهرة في اطار برنامج فعاليات دعت 
نية ومنظمات غير حكومية، مع اليه الفصائل والقوى الوط

، وتشمل مدن »ورشة البحرين«اقتراب موعد انعقاد 
الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومخيمات اللجوء، وتجمعات 

  .)الشتات(الفلسطينيين في 

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
يخرج شعبنا موحدا لمواجهة ورشة «: واصل أبو يوسف

إطار صفقة القرن، الهادفة البحرين، التي تأتي في 
  .«لتصفية القضية الفلسطينية

إن مشاركة الفصائل والقوى «: وأضاف
وشخصيات وطنية ودينية، يعكس اجماعا وطنيا برفض 
هذه الخطط، وشعبنا في كل العالم موحد في مواجهة هذه 
المخططات، وسنمضي قدما دفاعا عن حقوقنا في 

ة الفلسطينية ٕالعودة، وتقرير المصير، واقامة الدول
  .«وعاصمتها القدس

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار 
: تؤكد عدة رسائل«واالستيطان وليد عساف، إن التظاهرة 

أولها أن شعبنا الفلسطيني يرفض باإلجماع صفقة القرن 
أنه ال يريد سالما اقتصاديا : وورشة البحرين، والثانية

امة الدولة ٕويؤكد أن الحل هو بإنهاء االحتالل واق
أنه : الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والثالثة

  .«يرفض التطبيع قبل انهاء االحتالل

سنستمر موحدين ضد ورشة البحرين، : وأضاف
 .وصفقة القرن حتى تسقط

بدوره، قال رئيس أساقفة سبسطية للروم 
القدس كانت عاصمة «إن : االرثوذوكس عطا اهللا حنا
 رغم االجراءات اإلسرائيلية فلسطين وستبقى كذلك،

  .«الغاشمة والقرارات األميركية الجائرة

القدس مستهدفة اآلن أكثر من أي «: وأضاف
وقت مضى، ومن يعتدون على األقصى واألوقاف 
اإلسالمية هم أنفسهم من يعتدون على األوقاف 
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إال دليل على ذلك، ) باب الخليل(المسيحية، وما صفقة 
القدس ترفض صفقة القرن، فهي واليوم جئنا لنقول أن 

الرئيس (قبلتنا وحاضرتنا وعاصمتنا، ولن يتمكن 
ترمب وعمالؤه من شطب وجودنا، وسنبقى ) االميركي

  .«سواء اعترف ترمب أم ال

من ناحيته، قال منسق القوى عصام بكر، إن 
شعبنا الفلسطيني سيبقى على أرضه يواجه كل ما 

ٕالل واقامة يستهدفه من مخططات، حتى إنهاء االحت
  .دولته الفلسطينية المستقلة

ًان السالم الحقيقي في المنطقة يبدا : وأضاف
باالعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ونزع كل 

  .مخططات تصفية القضية الفلسطينية

  ١٨ص ١٦/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

مؤتمر سيكا في طاجكستان يؤكد على دعم 
قدسة في الوصاية الهاشمية على األماكن الم

  القدس

  

ًمندوبا عن جاللة الملك عبداهللا  - دوشنبيه
الثاني، شارك السفير يوسف عبدالغني، السفير االردني 
لدى جمهورية كازخستان، في أعمال القمة الخامسة 

الذي أنهى ) سيكا(لمؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة 
 .أعماله هذا اليوم في العاصمة الطاجكية دوشنبيه

بيان الختامي العمال القمة على دعم واكد ال
الوصاية التاريخية الهاشمية على األماكن المقدسة في 

 .مدينة القدس المقدسة

كما اكد البيان على الوقوف بحزم ضد أي قرارات 
احادية قد تؤدي إلى تغيير الوضع القائم في مدينة 

 .القدس

وكان المؤتمر قد اختتم أعماله اليوم في 
ة دوشنبيه بمشاركة ممثلون عن ست العاصمة الطاجكي

 وفدا ١٤وعشرين دولة هم أعضاء السيكا من بينهم 
 .على مستوى رئيس دولة وحكومة

وأكد المؤتمرون في الفقرة السابعة عشر من 
ّالبيان الختامي والخاصة بعملية السالم في الشرق 

دعم الوصاية التاريخية الهاشمية بقوة “األوسط على 
سة في مدينة القدس المقدسة، على األماكن المقد

والوقوف بحزم ضد أي قرارات احادية قد تؤدي إلى تغيير 
 .”الوضع القائم في مدينة القدس

كما أكد البيان االلتزام بحق الفلسطينيين في 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على 

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الـرابع من حزيران عام 
 .الشرقية

ما أشار البيان الختامي إلى أن الوضع في ك
التعاون “الشرق األوسط ال يزال يثير القلق، ودعا الى 

االمتثال لقرارات األمم “و” وتدابير وبناء الثقة في آسيا
المتحدة ذات الصلة من أجل تحقيق السالم واألمن 

 .”واالستقرار في هذه المنطقة

ع وعبر البيان عن قلق دول السيكا بشأن الوض
المالي الحالي لوكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل 

، واكد أهمية الدور الذي )االنروا(الالجئين الفلسطينيين 
تقوم به في تقديم الخدمات األساسية والطارئة لالجئين 

 .الفلسطينيين

كما دعا البيان كافة الدول لزيادة مساهماتها 
ة المالية للوكالة والسعي إليجاد وسائل و سبل جديد
 .لالنخراط بتعاون حقيقي مع االنروا وفقا لتكليفها األممي

 ١٦/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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  نرفض فرض أمر واقع جديد بالقدس: أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب  - )أ.ب.د (- اسطنبول
طيب أردوغان، رفض بالده الجهود الرامية لفرض أمر 

ء واقع جديد في القدس، حسبما أفادت وكالة أنبا
  .األناضول التركية الرسمية

جاء ذلك في كلمته خالل أعمال الدورة الخامسة 
، بالعاصمة "التعاون وبناء تدابير الثقة في آسيا"لقمة 

  .الطاجيكية دوشنبه

نرفض الجهود الرامية لفرض : "وقال أردوغان
  ".أمر واقع جديد في القدس

الجرح " ووصف الرئيس التركي قضية فلسطين بـ
مما تقتضيه الكرامة : "ي المنطقة، مضيفاف" النازف

اإلنسانية أن يكون مصير فلسطين خاليا من االحتالل 
  ".والظلم واإلجحاف

طالق قبل أيام من ان أردوغان وتأتي تصريحات
المرتقب في " ورشة االزدهار من أجل السالم"مؤتمر 

 حزيران الجاري، دعت له واشنطن، ٢٦ و٢٥البحرين 
صفقة "ويتردد أنه ينظم لبحث الجوانب االقتصادية لـ 

  .>>...، وفق اإلعالم األمريكي"القرن

أن الخطوات األحادية  أردوغان ّوبين.. .<<
الجانب التي تضر بالسالم واالستقرار والتعاون 

  .االقتصادي في المنطقة غير صائبة

حاليا في  تركيا إلى مشاركة أردوغان وأشار
األمن والتعاون "رئاسة مجموعات الوساطة داخل منظمتي 

  ".التعاون اإلسالمي"، و"في أوروبا

إلى أن حالة االضطراب تسود  أردوغان ولفت
نحن نحارب الصراعات : "العالم عوضا عن النظام، قائال

والحروب األهلية والحروب بالوكالة واإلرهاب في 
  ".المنطقة

 ١٦/٦/٢٠١٩وي موقع مصرا

* * * * *  

اجتماع تنسيقي في األردن لدول عربية 
 مضيفة

استضافت دائرة الشؤون الفلسطينية، األحد، 
ّاجتماعا تنسيقيا في عمان للدول العربية المضيفة لالجئين 
الفلسطينيين بمشاركة وفود من سوريا، لبنان، فلسطين 

 .ومصر، وجامعة الدول العربية

قد اللجنة االستشارية لوكالة واالجتماع يأتي قبل ع
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

 .، اجتماعا االثنين في منطقة البحر الميت)أونروا(

مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، رفيق خرفان، 
االجتماع يأتي تنفيذا لتوصية مؤتمر المشرفين "قال، إن 

بية المضيفة على شؤون الفلسطينيين في الدول العر
 التي عقدت في القاهرة ٦٩لالجئين الفلسطينيين في دورته 

، التي تؤكد ضرورة عقد ٢٠٠٣يناير  /في كانون الثاني
مثل هذه االجتماعات للبحث والخروج بموقف عربي موحد 

 .")أونروا(من قضايا وتطورات 

تحديات خطيرة وغير "باإلضافة إلى تزامن مع 
ف بالوكالة وتهدد كيانها، في مسبوقة مالية وسياسية تعص

ظل مساع أميركية إسرائيلية تدعو إلنهاء عملها، وبالتزامن 
أيضا مع التصويت على تجديد التفويض الممنوح إليها من 

 ." قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة

وتعاني أونروا من أزمة مالية بعد أن أوقفت 
مساعدتها في الواليات المتحدة، أكبر داعم للوكالة األممية، 

 ٤٤٦مما ساهم في عجز مالي للوكالة بلغ  ؛٢٠١٨عام 
مليون دوالر، لكنه انخفض نتيجة حشد الدعم الدولي إلى 

 . مليون دوالر٢١

، التي ١٩٩٤ووكالة األمم المتحدة تأسست عام 
، تقدم ٢٠١٩ مليار دوالر في ١.٢أعلنت حاجتها إلى 

 مليون ١.٤ ماليين الجئ فلسطيني، بينهم ٥دعما لنحو 
ً مخيما تعترف بها أونروا في األردن ولبنان ٥٨يعيشون في 

وسوريا، إضافة إلى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما 
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 ٢.٢فيها القدس الشرقية، في حين يستضيف األردن 
 .مليون الجئ فلسطيني

  ١٧/٦/٢٠١٩ المملكة

* * * * *  

 قد تؤجل" صفقة القرن: "إدارة ترامب

الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، أنها أعلنت إدارة 
قد تؤجل الكشف عن خطة السالم لتسوية الصراع 

إلى " صفقة القرن"الفلسطيني اإلسرائيلي المعروفة باسم 
 .فترة مع بعد تشكيل الحكومة اإلسرائيلية

وقال المبعوث األمريكي المعني بقضية الشرق 
األوسط، جيسون غرينبالت، في تصريح أدلى به خالل 

اإلسرائيلية،  "Jerusalem Post" مؤتمر سنوي لصحيفة
بعد " صفقة القرن"اليوم األحد، إنه من المرجح أن تعرض 

 .تشكيل الحكومة في نوفمبر المقبل

وأضاف غرينبالت أن إدارة ترامب لن تحدد أي 
جدول زمني لكشف الخطة بعد التأجيل األخير إلعالنها 

يل شهر أبريل بسبب االنتخابات، التي جرت في إسرائ
نركز اآلن على ورشة العمل في : "الماضي، وأوضح

 ."البحرين

كما أشار المبعوث األمريكي إلى أن حملة ترامب 
االنتخابية لتولي الرئاسة لوالية ثانية لن تؤثر على سير 

منخرط تماما "العمل على خطة السالم، الفتا إلى أن الرئيس 
 ."في العملية

الت عن دعمه من جهة أخرى، أعرب غرينب
لتصريحات السفير األمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، 
الذي قال األسبوع الماضي إن لدى تل أبيب الحق في ضم 

  .بعض أراضي الضفة الغربية

من جهة اخرى افتتح رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامين نتانياهو امس مستوطنة جديدة في مرتفعات 

تكريما للريس " ترمبرامات "الجوالن المحتلة باسم 
  .االميركي

.. الجوالن اسرائيلي وسيظل كذلك"وقال نتانياهو 
صديق عظيم السرائيل اتخذ قرارات لم يتم " ًواصفا ترمب بانه

  ".اتخاذها سابقا

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في خيمة 
في مرتفعات الجوالن بحضور السفير االميركي ديفيد 

" رامات ترمب"بناء مستوطنة فريدمان وقرر التصويت ل
في منطقة تسكنها حاليا اربع عائالت من ) مرتفعات ترمب(

خارج الخيمة ثم الكشف عن الفتة تحمل اسم . المستوطنين
المستوطنة بعد فترة وجيزة من االعالن امام مسؤولين 

  .محليين من اليهود والدروز

  ٨ص ١٧/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تخوض حربا قذرة " إسرائيل: "صحيفة إسبانية
 BDSضد حركة 

اإلسبانية تقريرا تحدثت " بوبليكو"نشرت صحيفة 
فيه عن الحرب المستمرة للموساد اإلسرائيلي ضد حركة 

  .المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته 
، إن محاربة الموساد اإلسرائيلي لحركات مقاطعة "٢١عربي"

حتالل اإلسرائيلي ليست أمرا جديدا، ولكن هذه الحقيقة اال
 اإلستراتيجيةُكشفت فعال في وثيقة شخصية لوزير الشؤون 

  .اإلسرائيلي

وتؤكد هذه الوثيقة أن أجهزة المخابرات اإلسرائيلية 
تقاتل بطريقة خفية ضد حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 

  .وفرض العقوبات وقادتها

 الوثيقة الشخصية لوزير وبينت الصحيفة أن
 اإلسرائيلي جلعاد أردان، تؤكد أن اإلستراتيجيةالشؤون 

األجهزة السرية للموساد تتعاون مع هذه الوزارة لتحييد 
األنشطة التي تنفذها الحركة الدولية للمقاطعة وسحب 
االستثمارات وفرض العقوبات، التي تأسست في سنة 

  .، ضد االحتالل اإلسرائيلي٢٠٠٥
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اإلسرائيلية " هآرتس"مقابل، كشفت صحيفة في ال
النقاب عن هذه المسألة يوم األربعاء، مما أكد رسميا 

  .>>...الشكوك التي جرى تداولها في هذا الصدد

وأضافت الصحيفة أن الصحافة العبرية قد ... <<
ذكرت في عدة مناسبات أن وزارة الشؤون االستراتيجية 

ف ثالثة، التشكيك تحاول، بشكل مباشر أو من خالل أطرا
اجتماعيا في قادة حركة المقاطعة في مختلف الدول 

  .الغربية

وفي بعض األحيان، تستخدم هذه الوزارة الشتات 
اليهودي أو الجماعات الصهيونية غير اليهودية في هذا 
الصراع، لكن في أوقات أخرى تستخدم خدماتها السرية 

ه سمعة الخاصة، كما هو الحال في الوضع الراهن، لتشوي
  .قادة حركة المقاطعة

وأوردت الصحيفة أن مصادر من مكتب الوزير 
أردان أشارت إلى أن اجتماعه مع رئيس الموساد كان 

  ".دراسة"إلجراء 

في المقابل، بينت صحيفة تل أبيب أن بعض 
المصادر وأنشطة الوزارة قد أكدت في الواقع أن الوزارة 

  .>>...ائيلتتعاون مع الموساد في أنشطتها خارج إسر

  ١٧/٦/٢٠١٩ ٢١عربي

* * * * *  

ُتطالب الجنائية الدولية "  الفلسطينيةالخارجية"
  بسرعة فتح تحقيق في جرائم االحتالل ومستوطنيه

 طالبت وزارة الخارجية - وفا-اهللا  رام
بسرعة فتح  والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية،

تواصلة تحقيق رسمي في جرائم االحتالل ومستوطنيه، الم
 .شعبنا بحق أبناء

 أمسالخارجية في بيان صحفي،  وأدانت
بلدة كفر  ، إرهاب المستوطنين واعتداءهم علىاالثنين

ٕمالك شرق رام اهللا، واقدامهم على إعطاب عجالت 
المواطنين وخط شعارات عنصرية معادية  مركبات عدد من

 .للفلسطينيين والعرب

ة حلقة اعتداءات المستوطنين المتواصل واعتبرت
والملحوظ ضد  من حلقات التصعيد اإلسرائيلي الحالي

شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومزروعاته، كما هو 
مصادقة حكومة االحتالل باألمس على تقطيع  حاصل في

شرقي بيت لحم،  آالف أشجار الزيتون الواقعة جنوب
ٍوتصعيد عمليات هدم المنازل بالجملة واخالء أراض  ٕ

و في محيط جدار الفصل العنصري في كما ه فلسطينية
وتوسيع بؤرة  القدس المحتلة والعيسوية وغيرها،

ًاستيطانية أيضا على حساب المواطنين غرب بلدة يعبد، 
االحتالل بأذرعه المختلفة على القدس ومقدساتها  وتغول

 .ومواطنيها

إلى أن التفاخر اإلسرائيلي باالستيطان  وأشارت
ًاستفزازيا واضحا في  ًلغ حداواالستيالء على األراضي ب

 االحتفالية التي حضرها نتنياهو وفريدمان إلطالق

المشروع االستيطاني في هضبة الجوالن المحتلة الذي 
 .سمي باسم الرئيس ترمب

أن تصعيد استباحة قوات االحتالل  وأكدت
المحتلة،  ومليشيات المستوطنين لألرض الفلسطينية

ُأو رادع يعتبر والتصرف بها دون حسيب أو رقيب 
ًواسقاطا متعمدا للقانون الدولي  ًاستخفافا ممنهجا ً ٕ

صارخ إلرادة  ٍوالشرعية الدولية وقراراتها، كما أنه تحد
السالم الدولية وللدول التي تدعي الحرص على مبادئ 

 .اإلنسان وتحقيق السالم على أساس حل الدولتين حقوق

ية الخارجية المنظمات الحقوقية واإلنسان وطالبت
توثيق تلك الجرائم   والدولية بسرعةواإلقليميةالمحلية 

 ًتوطئة لرفعها إلى الجنائية الدولية، وحثها على سرعة

ًفتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصوال لمحاسبة 
  .مجرمي الحرب اإلسرائيليين

 ١٨/٦/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  
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قراءة في : ً عاما٧١الكيان اإلسرائيلي بعد 
  *ضعه االستراتيجيتمو

  

 *محسن محمد صالح. د :بقلم

ًاحتفل الكيان اإلسرائيلي مؤخرا بذكرى إنشائه 
 من الزهو والعلو الكبير، الحادية والسبعين، وهو بحالة

لشعوره بالوصول إلى أفضل حاالته االستراتيجية منذ 
غير أن حقائق األمور تكشف عن استمرار . تأسيسه

ًوجود تحديات ومخاطر، يمكن أن تتنامى مستقبليا لتفقده 
األسس التي يرتكز بقاؤه عليها في أمنه واقتصاده 

  .وتجمعه االستيطاني

تعرض بشكل مكثف يحاول هذا المقال أن يس
حالة التموضع االستراتيجي اإلسرائيلي، من حيث إنجازاته 

  .االستراتيجية والمخاطر المحتملة

  :اإلنجازات االستراتيجية

تتلخص أبرز المنجزات االستراتيجية للكيان اإلسرائيلي في 
  :تسع نقاط

نجح الكيان  :التجمع األكبر ليهود العالم .١
ًهيونيا ًاإلسرائيلي في أن يحقق هدفا ص

ًمركزيا، عندما أصبح التجمع األكبر ليهود 
فمع احتفاالته بذكرى إنشائه الحادية . العالم

والسبعين كان يعلن عن وجود نحو سته 
 ألف يهودي يشكلون نحو ٧٤٠ماليين و

  .من يهود العالم% ٤٦.٥

نجح الكيان اإلسرائيلي   :وضع عسكري متفوق .٢
جح في معظم حروبه العربية، ون) بدعم دولي(

في االستيالء على كل فلسطين، وعلى هضبة 
ويصنف جيشه اآلن ضمن أقوى . الجوالن

ًجيوش العالم، ويمتلك أسلحة هي األكثر تقدما 
ًعلى مستوى عالمي خصوصا في إطار الدعم 
والتعاون األمريكي، ولديه صناعة سالح 

. متقدمة تنتج معظم أنواع األسلحة والذخائر
ًويمتلك تفوقا استراتيجيا  من خالل امتالك ما ً

ًهذا فضال عن .  قنبلة نووية٢٠٠يزيد عن 
ًالدعم العسكري الال محدود خصوصا من 

  .الطرف األمريكي

بالرغم من المناكفات  :نظام سياسي مستقر .٣
التي تشوب الساحة السياسية اإلسرائيلية، 
وكثرة األحزاب وتعدد اتجاهاتها اليمينية 

كل عام متفقة واليسارية والدينية، إال أنها بش
على األساسيات واألطر العامة للمشروع 

وقادرة على إدارة خالفاتها ضمن . الصهيوني
وما زالت متمكنة من . ّمنظومة سياسية فعالة

اإلدارة التكتيكية واالستراتيجية للمسار 
الصهيوني العام؛ مع الحفاظ على مظهر 
ًعلماني عام مقبول غربيا، واالحتفاظ بجوهر 

فعال، يمارس كافة أشكال قومي وديني 
  .ّالعنصرية ضد الشعب الفلسطيني

نجح الكيان  :وضع اقتصادي متقدم .٤
اإلسرائيلي، في تحقيق أوضاع اقتصادية 
متقدمة توازي مثيالتها في الغرب األوروبي، 
. وفي إيجاد بيئة جاذبة لالستيطان اليهودي

سنة ” الدخل القومي اإلسرائيلي“حيث وصل 
ليار دوالر أمريكي،  م٣٦٩ إلى نحو ٢٠١٨

بينما وصل دخل الفرد السنوي إلى نحو 
  .ً دوالرا٤١,٥٦٠

حقق  :تفوق صناعي وعلمي وتكنولوجي .٥
ًالكيان اإلسرائيلي تفوقا كبيرا في المجاالت  ً

، Hi-Techالصناعية والتكنولوجية المتقدمة 
وهو يعد من بين البلدان األولى في العالم في  ُ

ادراته من وقد وصلت ص. هذه المجاالت
التكنولوجيا المتقدمة بكافة أشكالها ما قيمته 
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، وتشمل ٢٠١٨ مليار دوالر سنة ٥٠.٥
المعدات اإلليكترونية، والكمبيوترات وبرامج 
الكمبيوتر، وخدمات االتصاالت ومعداتها، 
والطيران، والمعدات الطبية، والذكاء 

  .وغيرها… الصناعي

حيث   :دعم دولي ونفوذ عالمي غير مسبوق .٦
بدعم (مكن الكيان اإلسرائيلي من فرض نفسه ت

في البيئة الدولية، وعزز من ) غربي أمريكي
ًوعالقاته السياسية خصوصا ” شرعيته“دائرة 

بعد اتفاقيات أوسلو ومسار التسوية العربي 
على ” إسرائيل“وحافظت . الفلسطيني معه

تموضعها كدولة فوق القانون، تمارس كافة 
ّاد والحصار ضد أشكال االحتالل واالضطه

الشعب الفلسطيني، دونما حسيب أو رقيب، 
األمريكي والدعم الغربي ” الفيتو“ويقف خلفها 

وأمكنه . ألي محاوالت لفرض قرارات عليها
بذلك تجاوز وتجاهل مئات القرارات الدولية 

كما أن الكثير من . الداعمة للحق الفلسطيني
” إسرائيل“دول العالم أخذ يعد العالقة مع 

  .ًمدخال للرضا األمريكي

نجح الكيان  :إدارة مسار التسوية السلمية .٧
اإلسرائيلي في توظيف اتفاقيات التسوية 
ًالسلمية، وخصوصا اتفاقيات أوسلو مع 

فقامت عشرات . الجانب الفلسطيني، لصالحه
، ”إسرائيل“الدول بعمل عالقات سياسية مع 

من تحييد القوى العربية ” إسرائيل“ّوتمكنت 
ّاسية من دائرة الصراع، كما تمكنت من األس

تحييد جزء كبير من القوى الفلسطينية التي 
في الوقت الذي . التزمت بمسار التسوية

تابعت فيه مشاريع التهويد واالستيطان في 
بحيث … ًالضفة الغربية وخصوصا في القدس

من محتواه، ليحاول ” حل الدولتين“أفرغ 
 وفرض الصهاينة إغالق الملف الفلسطيني،

بالتعاون مع ” صفقة القرن“ُما يسمى 
  .الواليات المتحدة

تقزيم المشروع الوطني الفلسطيني وتحويل  .٨
فالسلطة   :السلطة الفلسطينية إلى أداة وظيفية

الفلسطينية التي نشأت على أمل أن تتحول 
إلى دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع 

؛ تحولت مع الزمن إلى ١٩٦٧من حزيران 
ن وظيفي يخدم أغراض االحتالل أكثر مما كيا

ويصرف . يخدم تطلعات الشعب الفلسطيني
ميزانيات ضخمة على أجهزته األمنية التي 
تمارس التنسيق األمني مع االحتالل وتطارد 
قوى المقاومة، بينما تربط عجلتها االقتصادية 

  .باالحتالل نفسه

ًوخصوصا  :اختراق البيئة العربية واإلسالمية .٩
يتعلق بالعالقات الرسمية المعلنة وغير فيما 

بل إن . المعلنة مع البلدان العربية واإلسالمية
في مسار ” تهرول“العديد من البلدان أخذت 

صفقة “التطبيع وبناء العالقات، وتتجاوب مع 
ًقبل أن يقدم الجانب اإلسرائيلي أيا من ” القرن ُ

  .األثمان المفترضة للتسوية السلمية

  :اطرالتحديات والمخ

في المقابل، يتعرض الكيان اإلسرائيلي إلى عدد 
من التحديات والمخاطر، التي يمكن أن تتطور إلى 

  .في المستقبل الوسيط والبعيد” تهديد وجودي“

صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتنامي  .١
أعداد الفلسطينيين في فلسطين 

بحيث تجاوزت أعداد الفلسطينيين   :التاريخية
ي هذه األيام، ويتوقع أن تزيد أعداد اليهود ف

أعداد الفلسطينيين عن أعداد اليهود بنحو 
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 ألف نسمة خالل السنوات الخمس ٣٠٠
تشكل ” القنبلة الديموغرافية“هذه . القادمة

ًتحديا كبيرا للمشروع الصهيوني ومستقبل  ً
  .الصراع على هوية األرض المحتلة

بالرغم من  :تنامي قوة المقاومة الفلسطينية .٢
ام قيادة منظمة التحرير والسلطة التز

الفلسطينية بمسار التسوية، إال أن قوى 
المقاومة الفلسطينية حافظت على أغلبية 
شعبية معارضة لمسار التسوية واتفاقيات 

وتحول قطاع غزة إلى قلعة للمقاومة . أوسلو
المسلحة مع تطور إمكاناته القتالية وقدراته 

ألف الصاروخية، ووجود أكثر من ستين 
ُمقاتل، وخوضه ثالثة معارك بطولية مشرفة 
ّضد العدوان اإلسرائيلي، وصموده في وجه 

ً عاما، وتحوله إلى ١٢الحصار على مدى 
ًهذا فضال عن األداء . حالة إلهام عالمية

البطولي للمقاومة في الضفة بالرغم من 
  .الصعوبات الكبيرة التي تواجهها

إلسالمية استمرار البيئة الشعبية العربية وا .٣
في ” إسرائيل“وفشل  ،”إسرائيل”المعادية لـ

وبقاء . ّالتحول إلى كيان طبيعي في المنطقة
معظم دائرة االختراق التطبيعي اإلسرائيلي في 
اإلطار الرسمي الخجول والمفروض على 

ما يعني أن أي حالة تغيير . شعوب المنطقة
ّفي المنطقة تعبر عن تطلعات الشعوب، ستعيد 

سرائيلي إلى المربع األول ليبقى الكيان اإل
ًمحاصرا في بيئة معادية، ستتحول إلى خطر 
وجودي مع تطور موازين القوى في المدى 

  .الزمني الوسيط والبعيد

بالرغم من نجاح الطرف   :أزمة مسار التسوية .٤
اإلسرائيلي في إدارة مسار التسوية لصالحه 

طوال الفترة الماضية؛ إال أن سلوكه السياسي 
ع والمتعجرف قد أغلق مسارات الوصول الجش

وفق معايير األطراف ” معقولة“إلى اتفاقات 
ويفتح . الفلسطينية والعربية المستعدة لذلك

فشل مسار التسوية المجال أمام الشعب 
الفلسطيني للتوحد من جديد أمام خيار 
ٕالمقاومة، والغاء المكاسب اإلسرائيلية التي 

  .سبق تحقيقها

الخارجية على الكيان استمرار المخاطر  .٥
، ”الخطر اإليراني“بما في ذلك   اإلسرائيلي،

وقوى المقاومة في المحيط الجغرافي 
لفلسطين، واحتماالت عودة موجة جديدة من 
َالثورات في المنطقة، وهو ما يعده الكيان 

ًاإلسرائيلي خطرا استراتيجيا كما أن البيئة . ً
الشعبية الداعمة للمقاومة حاضرة بقوة في 

حيط فلسطين وفي البلدان العربية م
  .واإلسالمية

بالرغم من قدرة   :أزمات المجتمع الصهيوني .٦
المجتمع اإلسرائيلي الصهيوني على استيعاب 
مهاجريه من أكثر من مائة بلد، ممن 
يتحدثون عشرات اللغات، ونجاحه النسبي في 
ًإدارة اختالفاتهم إال أن ثمة شروخا في البيئة 

ً تتسع، خصوصا عندما الصهيونية يمكن أن
تتراجع األوضاع األمنية وتتردى األحوال 
االقتصادية، فتتزايد الرغبة بشكل واسع بترك 

كما أن . إلى مناطق أفضل” أرض الميعاد“
ثمة فروقات حقيقية متعلقة باألصول الشرقية 
والغربية لليهود، وباالنتماء وااللتزام الديني أو 

الفساد ًفضال عن تفشي مظاهر . العلماني
واالنحالل والرغبة في حياة الرفاهية والمتعة، 
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اإلسرائيلي، واندثار ” المقاتل“وتراجع نوعية 
  .”جيل التأسيس“

محافظة فلسطيني الخارج على هويتهم  .٧
وبقاء أكثر من ثالثة أرباع   الوطنية،

فلسطينيي الخارج مقيمين في البيئة 
االستراتيجية المحيطة بفلسطين المحتلة، 

كافة أشكال التوطين، وتطويرهم ورفضهم ل
لمؤسسات وجمعيات تؤكد على حقهم في 

  .العودة وعلى تحرير فلسطين

بالرغم من النفوذ اإلسرائيلي الدولي الواسع،  .٨
اتجاهات شعبية متزايدة على   إال أن ثمة

مستوى عالمي تتعاطف مع الحق 
وثمة تزايد في النظرة الشعبية  الفلسطيني،

ئيلي حتى في الواليات السلبية للكيان اإلسرا
المتحدة والبلدان الغربية، كما أن هناك 
ًتصاعدا وتناميا لقوة حركات مقاطعة  ً

 وهو ما يمثل BDSالبي دي أس ” إسرائيل“
ًقلقا متزايدا لدى الجانب اإلسرائيلي ً.  

والطغيان التي ” العلو“وبشكل عام، فإن حالة 
 يشهدها المشروع الصهيوني لم يسبق لها مثيل؛ لكن
مجموعة المخاطر والتحديات التي يواجهها كبيرة 
وحقيقية، ويمكن أن تبدأ بقلب الموازين في المدى 

  .الوسيط المنظور

مؤسسة اإلذاعة (تي آر تي “ TRT”موقع : المصدر* 
  .٢٢/٥/٢٠١٩  تركيا،–) والتلفزيون التركية

  مدير عام مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات* 

 ١١ ص١٨/٦/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

  

  

إذا حضرنا ورشة المنامة " ال"سنقول : األردن
 ُوطرح شيء ال نقبله

  

 أكد وزير الخارجية األردني أيمن -  عمان
إذا " ال"الصفدي، الثالثاء، أن بالده ستقول 

 .ُوطرح شيء ال تقبله ورشة المنامة االقتصادية حضرت

جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي مشترك مع 
تحاد األوروبي المفوض األعلى للسياسة الخارجية في اال

فيديريكا موغريني، عقب ترأسهما مجلس الشراكة األردنية 
  .األوروبية في بروكسل

وكشف الصفدي أن بالده تدرس حاليا دعوة 
، المرتقبة أواخر الشهر ورشة المنامة تلقتها لحضور

الجاري؛ لبحث الجوانب االقتصادية لخطة السالم 
  .”صفقة القرن“األمريكية المرتقبة والمعروفة إعالميا بـ 

إن حضرنا نحضر لنعبر عن هذا : "قال الصفديو
الموقف الثابت الراسخ في إطار سياسة االشتباك 
اإليجابي التي اعتمدتها المملكة سبيال دائما للتعبير عن 

  ".مواقفها

ال بكل : ُإذا طرح شيء ال نقبله سنقول: "وأضاف
قلنا ال في الماضي وسنقول ال ألي شيء ال . بساطة

طرح شيء  ٕلتي يعرفها الجميع، واذاينسجم مع ثوابتنا ا
  .".ابي سنتعامل معهإيج

ووفق ما أوردته الخارجية األردنية، في بيان، 
تلقت األناضول نسخة منه، أكد الصفدي، خالل المؤتمر 

ال بديل عن حل "الصحافي مع موغريني، على أنه 
  ".الدولتين سبيال لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

ال طرح اقتصادي مهم كان يمكن أن "واعتبر أنه 
 إلنهاء االحتالل وتلبية حق الفلسطينيين في يكون بديال

الحرية والدولة ومعالجة كل قضايا الوضع النهائي وفي 
ُمقدمها قضية الالجئين، التي يجب أن تحل وفق قرارات 

  ".الشرعية الدولية وبما يضمن حق العودة والتعويض
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علينا أن ال نكبر األمور، وكما قلت في : "وزاد
ورشة المنامة بداية التاريخ ولن عمان منذ أيام لن تكون 

ُتكون نهايته، مجموعة من الناس تأتي، أفكار تطرح 
ُومواقف يعبر عنها، وتعبر المملكة عن موقفها الثابت 

  ".بكل ثقة ووضوح ألن هذا موقف أردني راسخ

وقال الصفدي في رد على سؤال بشأن حضور 
حضور أو عدم حضور الورشة : "ورشة المنامة  بالده

وفقه موقف األردن واالتحاد ليس المعيار الذي يقيم 
األوروبي؛ فمواقفنا يتم تقييمها من خالل ما نقوله 

وما نقوله واضح وثابت حيث إن الحل لهذا . ونفعله
وما نفعله هو العمل . الصراع يتمثل في إنهاء االحتالل

من أجل ذلك، من أجل تحقيق سالم دائم وشامل يقبله 
  ".الناس

ألفق استمرار غياب ا"وحذر الصفدي من 
السياسي وضرورة تكاتف الجهود إلنهاء الصراع من 
خالل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وتلبية حق الفلسطينيين 

  ".في الحرية والدولة

من جانبها، أكدت موغريني دعم االتحاد 
األوروبي لحل الدولتين، مؤكدة أن االتحاد لن يدعم أي 

  .خطة اقتصادية خارج سياق سياسي

محادثات بناءة حول ) لصفديوا(عقدنا "وقالت 
المسائل اإلقليمية مع التركيز على عملية السالم، حيث ال 
ًيوجد حل أفضل من حل الدولتين مع القدس عاصمة 

  ".لكلتا الدولتين

وأكدت دعم االتحاد األوروبي لوكالة األمم 
) أونروا(المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

هود التي تبذلها المملكة لحشد سياسيا وماليا، وثمنت الج
  .الدعم للوكالة

، "ورشة االزدهار من أجل السالم"ومؤتمر 
حزيران / يونيو٢٦ و٢٥المرتقب في المنامة يومي 

الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب االقتصادية لـ 
  ".صفقة القرن"

، خطة سالم أعدتها إدارة "صفقة القرن"و
، ويتردد أنها تقوم على الرئيس األمريكي دونالد ترامب

إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازالت مجحفة لمصلحة 
إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، 

  .وحق عودة الالجئين

  ١٨/٦/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس 
  الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي

 

شارك وزير الخارجية وشؤون  -لوكسمبورغ 
، في اجتماع الصفدي الليلة الماضيةالمغتربين أيمن 

مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي الذي يضم 
وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد المنعقد في 
لوكسمبورغ، لبحث االوضاع في المنطقة وعلى رأسها 

  . القضية الفلسطينية مع نظرائه األوروبيين

واكد الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع 
الممثل األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية 
لالتحاد األوروبي فيدريكا موغريني بحضور المفوض 
االوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس 
هان التزام األردن بتعزيز الشراكة مع االتحاد األوروبي 

لتحديات المشتركة والعمل على مجابهة الكثير من ا
 األوروبية وحرص الجهتين –وأهمية الشراكة األردنية 

على تعزيزها في اطار اتفاقية الشراكة ووثيقة أولويات 
  . الشراكة

وقال الصفدي ان المملكة تتطلع إلى أوروبا 
كشريك قوي وموثوق ومستمر في العمل معه من أجل 

ي تحقيق النمو االقتصادي وتحقيق اإلصالح االقتصاد
  .وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة
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كما أكد أن حل القضية الفلسطينية على أساس 
حل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران 
الشرقية وفق مبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية 

الشامل في المنطقة، الدولية هو شرط تحقيق السالم 
ْمشددا على موقف االردن الثابت أن القدس مفتاح 
السالم ورفض أي قرار باالعتراف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل خرقا للقانون الدولي وتقويضا لكل الجهود 

وقالت موغريني في المؤتمر . المستهدفة حل الصراع
أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر مرة أخرى "الصحفي 
ملك عبد اهللا الثاني والمملكة األردنية الهاشمية جاللة ال

على الدور الخاص كوصي على المواقع المقدسة في 
  ". القدس

واكدت موغريني ان هذا الموضوع مهم بشكل 
خاص لالتحاد األوروبي، وان االتحاد يقف إلى جانب 
األردن في هذه المسؤولية المهمة التي يتوالها جاللة 

ْاد االوروبي يشارك االردن في الملك، مبينة ان االتح
مواصلة تقديم الدعم لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 

، من الناحيتين السياسية )األونروا(الالجئين الفلسطينيين 
ووجهت شكرها للوزير الصفدي على تفانيه . والمالية

ًوجهده الموصول في دعم األونروا معتبرة استمرار عمل 
  .من واستقرار والسالم في المنطقةالوكالة عامال حاسما أل

كما ترأس الصفدي وموغريني، أعمال مجلس 
الشراكة األردني مع االتحاد األوروبي الثالث عشر الذي 

 وزير خارجية وممثلون عن الدول األعضاء ٢٤شارك به 
  .في االتحاد األوروبي

ويعتبر اجتماع مجلس الشراكة هو أعلى اجتماع 
د األوروبي ضمن اتفاقية رسمي بين األردن واالتحا

الشراكة، وتم بحث عدد من المواضيع المشتركة وسبل 
  .تطوير العالقات الثنائية

ووقع الصفدي مع الممثل األعلى للشؤون 
الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي اتفاقية 
المشاركة االطارية بين المملكة واالتحاد األوروبي والتي 

 والمشاركة في البعثات المتخصصة تتيح للمملكة التعاون
ويعتبر األردن . لالتحاد األوروبي في مجال إدارة األزمات

أول دولة توقع على هذه االتفاقية مع االتحاد من منطقة 
  . الشرق األوسط وشمال افريقيا

وتم خالل االجتماع بحث ومراجعة التطورات على 
تفاقية العالقات األردنية مع االتحاد األوروبي في اطار ا

، بما فيها ٢٠٠٢الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 
اإلصالحات التي انتهجتها المملكة في مختلف المجاالت 

وتم . والتعاون األمني والتجاري واالقتصادي والتعليمي
ابراز الجهود التي تقوم بها المملكة في ارساء األمن 
 واالستقرار في المنطقة واألعباء التي تتحملها نتيجة
استضافة أعداد كبيرة من الالجئين وأثرها على مختلف 

  كما . القطاعات

كما صدر عن اجتماع مجلس الشراكة بيان 
صحافي مشترك يؤكد عمق العالقات الثنائية والمواقف 
المشتركة حيال القضايا الجوهرية في المنطقة، واستمرار 
دعم االتحاد األوروبي للمملكة في مختلف المجاالت، 

 بديل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على وانه ال
أساس حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران للعام 

ٕ وانشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ١٩٦٧
  .وقابلة للحياة

وأكد الجانبان في البيان على قرار مجلس األمن 
 حول القدس الذي ينص على جملة أمور من ٤٧٨رقم 

ت الدبلوماسية الى خارج القدس، وأهمية بينها؛ نقل البعثا
الحفاظ على الوضع التاريخي لالماكن المقدسة في 
القدس بما في ذلك الوصاية الهاشمية كما وردت في 

 االوروبية في شرم الشيخ بتاريخ - بيان القمة العربية
  .٢٠١٩ شباط ٢٤
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في استقرار ) لألونروا( وأكد البيان الدور الهام
 لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة، وامن المنطقة طبقا

حيث عبر الجانبان عن االلتزام باالستمرار بدعم الوكالة 
  .سياسيا وماليا

وابرز البيان المشترك الجهود األردنية بما فيها 
استضافة اعداد كبيرة من الالجئين وآثارها على المملكة، 
واعاد االتحاد االوروبي تأكيد التزامه باالستمرار بتقديم 

  .الدعم لألردن

وخالل أعمال االجتماع، عقد الصفدي عددا من 
االجتماعات الثنائية مع الممثل األعلى للسياسة الخارجية 
والشؤون األمنية لالتحاد األوروبي ووزراء خارجية 
لوكسمبورغ وهولندا والسويد المانيا واليونان وقبرص، 
حيث ناقش مع نظرائه العالقات الثنائية واليات تعزيز 
الشراكة االقليمية وآخر التطورات وآثارها على دول 

  .المنطقة

  ١٩/٦/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

السعودية تطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها 
  إلى القدس

 

المملكة العربية  طالبت – )أ.ب.د( – الرياض
السعودية، اليوم الثالثاء، المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات 

 ٢٠١٦ية الدولية، وآخرها قرار مجلس األمن عام الشرع
الذي يدين االستيطان اإلسرائيلي في األراضي 
الفلسطينية، كما طالبت دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى 
القدس أو االعتراف بها عاصمة لدولة االحتالل 

  .اإلسرائيلي

وأكدت المملكة أهمية السالم الشامل والدائم في 
خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة الشرق األوسط، ك

السالم العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة 

، ودعمتها منظمة التعاون ٢٠٠٢بيروت في العام 
  .اإلسالمي

جاء ذلك في كلمة سفير المملكة لدى مصر، 
ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أسامة بن 

ملكة في اجتماعات الدورة أحمد نقلي، الذي رأس وفد الم
الخامسة للحوار السياسي االستراتيجي على مستوى كبار 

 الجتماع كبار المسؤولين ١٦ المسؤولين، والدورة الـ
لمنتدى التعاون العربي الصيني، التي استضافتها دولة 
اإلمارات، على مدى يومين، واختتمت فعالياتها في وقت 

 السعودية األنباء سابق اليوم الثالثاء ونشرتها وكالة
  ).واس(الرسمية 

وأوضح أن الدور التخريبي إليران في اليمن 
ودعمها للميليشيات اإلرهابية الحوثية بالصواريخ 
الستهداف المملكة والممرات البحرية؛ لن يثني المملكة 

  .عن دعمها للعملية السياسية في اليمن

وأعرب عن رفض المملكة للتدخالت اإليرانية في 
ٕالداخلية للدول العربية وادانتها لكل المحاوالت الشؤون 

العدوانية من جانبها، الرامية إلى زعزعة األمن والسلم في 
المنطقة والعالم وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي 

  .في الدول العربية

وجدد نقلي موقف المملكة الداعم للحل السياسي 
قق لألزمة السورية لبناء دولة سورية جديدة بما يح

  .طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة البالد

وحول الشأن الليبي، شدد رئيس وفد المملكة 
على دعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي األزمة من 

  ".الصخيرات"ًخالل مصالحة وطنية وفقا التفاق 

: وفي الشأن السوداني، قال السفير السعودي
 إننا نؤيد خيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال

  ."مستقبله

  ١٨/٦/٢٠١٩مصراوي 

* * * * *  
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هنية ال يمكن لصفقة القرن أن تأخذ القدس 
 واألقصى منا

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي  أكد –غزة 
، أن المسجد األقصى سيظل إسالميا "حماس"لحركة 

والقدس ستبقى إسالمية، مشددا على أن التحالف 
ر حقائق القدس الصهيوأمريكي والتطبيع والتواطؤ لن يغي

  .وهويتها

خالل كلمته اليوم األربعاء في ملتقى  - وقال هنية 
إن : -  بغزة" مساجدنا قالعنا والرجال الصادق عدتنا"

المسجد األقصى سيظل إسالميا، والقدس ستبقى إسالمية؛ 
  .إسالمية إسالمية.. ال شرقية وال غربية

ٕالقدس ال شرقية وال غربية؛ وانما : "وأضاف
وال يمكن لترمب وال اإلدارة األمريكية وال التحالف إسالمية، 

الصهيوأمريكي وال الصمت الدولي وال التواطؤ وال التطبيع 
وال نقل السفارة إلى القدس أن يغير هذه الحقائق، وال يمكن 
لصفقة القرن وال صفعة القرن وال وحيد القرن أن يأخذ 

  ."القدس أو المسجد األقصى منا

 حباها اهللا بالمسجد وشدد على أن فلسطين
األقصى المبارك وخصها اهللا بالقبلة األولى للمسلمين 

أكرمنا اهللا أن نكون من المرابطين في بيت المقدس "و
  .>>..."وأكناف بيت المقدس

 ١٩/٦/٢٠١٩ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * * *  

 اجتماع عربي لبحث توفير شبكة أمان لفلسطين
  

 أعلنت ...<< – عمان - نادية سعد الدين
األمانة العامة لجامعة الدول العربية قد أعلنت عن عقد 
اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب في مقر الجامعة 
العربية، مطلع األسبوع المقبل، لبحث كيفية توفير شبكة 
األمان المالي لدولة فلسطين لمساعدة السلطة 
 الفلسطينية على مواجهة الممارسات واإلجراءات المالية

واالقتصادية اإلسرائيلية تجاه االقتصاد الفلسطيني وحجز 
 . سلطات االحتالل عوائد الضرائب الفلسطينية

وقال األمين العام المساعد للجامعة العربية، 
السفير حسام زكي، في مؤتمر صحفي أول من أمس، إن 
االجتماع، الذي جاء بدعوة من األمين العام لجامعة 

تنفيذا للقرار الصادر "الغيط، يأتي الدول العربية أحمد أبو 
 ٢١عن االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، في 

الماضي بالقاهرة، بحضور الرئيس محمود ) إبريل(نيسان 
عباس، الذي أكد التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة 
فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية 

ًر أميركي شهريا دعما لدولة  مليون دوال١٠٠بمبلغ  ً
فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي 

 ." تتعرض لها

من جانبه، قال القيادي في الجبهة الشعبية 
الموقف الفلسطيني "لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، إن 

الموحد والجامع الذي اتخذته القيادة الفلسطينية وكافة 
يني ضد ما تسمى الفصائل وفعاليات الشعب الفلسط

ًوورشة البحرين، ترك صدا على كل " صفقة القرن"
 ."المستويات العربية واإلقليمية والعالمية

صوت "وأضاف الطاهر، في تصريح إلذاعة 
المخططات التصفوية الرامية إلى "الرسمية، أن " فلسطين

تصفية القضية الفلسطينية باتت تسير في طريق مسدود، 
 ."هابسب الرفض الفلسطيني ل

هناك بداية لتحركات قد تشكل حالة "واعتبر أن 
ٕنضوج ليست فلسطينية فحسب، وانما عربية في مواجهة 
محاوالت تصفية القضية الفلسطينية، السيما بعد انعقاد 

صفقة "لقاء بيروت، تحت عنوان متحدون في مواجهة 
 ."القرن

  ٢٢ ص٢٠/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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 فلسطين وموقف..  تقترب"ورشة البحرين"
  ثابت

 

تواصل ادارة الرئيس االميركي  –القدس المحتلة 
االقتصادية، » ورشة البحرين«دونالد ترمب استعداداتها لـ 

والتي تأتي كمقدمة لالعالن المنتظر للخطة االميركية 
» صفقة القرن«للسالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين 

 خالل االشهر القليلة القادمة، حيث يسابق كل من
المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط جيسون 

الزمن النجاح » جاريد كوشنر«غرينبالت والمستشار 
 الشهر ٢٦ و٢٥المؤتمر االقتصادي المنوي عقده في 

الجاري، وتتمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بموقفها 
الرافض لحضور المؤتمر والتنسيق مع ادارة ترمب بشأن 

ميركي بمدينة القدس المحتلة السالم بعد االعتراف اال
  .عاصمة لدولة االحتالل االسرائيلي

من جهته، قال غرينبالت إنه يجب على إسرائيل 
عدم المضي قدما في الخطط المحتملة لضم أجزاء من 
الضفة الغربية المحتلة، على األقل ليس قبل طرح خطة 

  .«صفقة القرن«ترمب للسالم، المعروفة بـ

ال أعتقد «:  االسرائيلية١٢وقال غرينبالت للقناة 
أن على أي طرف القيام بخطوات أحادية على األقل حتى 
الكشف عن خطة السالم االميركية، ال أعتقد أن هذا مفيد 

  .«ألي أحد

وأكد غرينبالت للقناة العبرية أن المسؤولين 
اإلسرائيليين لن يكونوا حاضرين في الورشة االقتصادية 

أن تطرح الواليات المتحدة في البحرين، حيث من المقرر 
  .الجانب االقتصادي من خطتها

إلزالة الطابع السياسي عن القضية، «: وقال
قررنا عدم استضافة الحكومة اإلسرائيلية هناك واالكتفاء 

  .«بتواجد القطاع الخاص اإلسرائيلي

وحذر غرينبالت من خطط محتملة لضم الضفة 
ذها بعد طرح الغربية، لكنه لم يستبعد أي خطوة يتم اتخا

  .اإلدارة للخطة

واعترض الفلسطينيون بشدة على عقد المؤتمر 
في المنامة، وحضوا الدول العربية على عدم المشاركة 
فيه، وقالوا إنه سيعطي األولوية للقضايا االقتصادية على 

  . الفلسطيني- حساب الحل السياسي للصراع اإلسرائيلي

ًءا من ودافع غرينبالت عن الورشة باعتبارها جز
خطة مكونة من جزءين تهدف إلى التخطيط للفوائد 
االقتصادية التي يمكن للفلسطينيين التمتع بها في حال 
تم التوصل إلى اتفاق سالم، وقال إن المزاعم بأن الهدف 
من الورشة هو سالم اقتصادي فقط أو أنها محاولة 

  .هي غير صحيحة على اإلطالق) لشراء الفلسطينيين(

إذا توصلنا «كرة تكمن في إبراز أنه وقال إن الف
إلى اتفاق سياسي، فهذا ما سيحدث، ها هي األمور 
الكثيرة والرائعة التي يمكن للفلسطينيين أن يستفيدوا 

  .«منها

: ولدى سؤاله عن احتمال فشل الخطة، قال
أعتقد أنه يتعين علينا أن نحاول العمل من أجل تحقيق «

  .«هم السبب أيضاشيء ما، ولكن إذا فشلنا، فأنا أف

ويوم األحد، أعرب غرينبالت عن تأييده 
لتصريحات أدلى بها السفير األميركي لدى إسرائيل، ديفيد 
فريدمان، الذي قال إنه يدعم قيام إسرائيل باالحتفاظ 

  .بأجزاء من الضفة الغربية

وخالل الحملة التي سبقت االنتخابات العامة 
الحتالل االسرائيلي األخيرة في نيسان، تعهد رئيس وزراء ا

بنيامين نتانياهو بالضم التدريجي للمستوطنات اليهودية 
في الضفة الغربية، وهي خطوة تحظى بدعم الغالبية 
العظمى من المشرعين اإلسرائيليين، في تحالفه مع 
أحزاب اليمين واألحزاب المتدينة، وأعرب عن أمله بأن 

  .يفعل ذلك مع دعم أميركي
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ال تقاطع هذا الحدث والسلطة الفلسطينية 
فحسب، بل هي تقاطع عملية السالم التي يقودها كوشنر 

 -في البداية أعلنت عن دعمها لمبادرة ترمب . بالكامل
حيث اعتقد المسؤولون الفلسطينيون أن أوراق اعتماد 
ترمب المؤيدة إلسرائيل قد تنتزع من اإلسرائيليين التنازالت 

ما، إال أن األمور الالزمة للدفع بالعملية السلمية قد
  .ساءت بعد اعتراف ترمب بالقدس عاصمة إلسرائيل

وأعلن الفلسطينيون رفضهم لمؤتمر المنامة 
بشدة، وقال رئيس السلطة إن القيادة الفلسطينية لن 

  .تحضر المؤتمر ولن توافق على نتائجه

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 
ة الفلسطينية كل من يريد حل القضي«: أواخر شهر ايار

عليه البدء بالقضية السياسية، وبعد ذلك القضية 
السياسية وعندها يمكنه الحديث عن أوهام المليارات التي 

  .«ُيقولون إنها ستقدم لنا

ان » اسرائيل اليوم«من جهتها، ذكرت صحيفة 
المنسق السابق لألنشطة الحكومية في األراضي 

 مردخاي، )بولي(الفلسطينية المحتلة، اللواء يوآف 
سيمثل إسرائيل في المؤتمر االقتصادي الذي سيعقد في 

  .البحرين

ًليس محبوبا، في أقل تقدير، لدى » مردخاي«و
الفلسطينيين بسبب القوة التي راكمها والتصلب الذي 

ولم تكشف ادارة ترمب .أظهره لهم في مختلف القضايا
 ٢٥حتى اآلن كل تفاصيل االجتماع المزمع عقده في 

 وزير مالية من جميع ١٤الجاري، لكن يبدو أن حزيران 
أنحاء العالم سيشاركون في االجتماع، خمسة منهم من 

  .الدول العربية

وخالل ورشة العمل التي تستمر يومين، سيتم 
إلقاء خطابات وتقديم برامج لتحسين الوضع االقتصادي 
. ونوعية الحياة في المناطق العربية في الضفة وغزة

لك، ستجري مناقشات على مستوى فرق باإلضافة إلى ذ

العمل، بما في ذلك بين اإلسرائيليين وممثلي الدول 
من جهة اخرى، أبدى االتحاد األوروبي امس .العربية

استعداده للتعاون مع الجهود التي تبذلها اإلدارة األميركية 
فلسطيني، طالما  - بالتوسط في اتفاق سالم إسرائيلي

بحل الدولتين والمعايير األخرى أنها تشمل التزاما واضحا 
  .المعتمدة دوليا

، في واشنطن، »كوشنر«وخالل لقاء جمعها بـ 
شددت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي، فيديريكا 

مصلحة االتحاد األوروبي األساسية «موغيريني، على 
، بحسب بيان »في سالم واستقرار مستدامين في المنطقة

  .صادر عن بروكسل

في هذا السياق، فإن االتحاد  «وأضاف البيان،
األوروبي على استعداد للعمل مع اإلدارة األميركية على 
أساس موقفه الثابت، بما في ذلك االلتزام بحل تفاوضي 

  .«على أساس دولتين ومعايير دولية متفق عليها

ويدعو موقف اإلتحاد األوروبي إلى إقامة دولة 
ون القدس فلسطينية في الضفة الغربية وغزة، بحيث تك

وفي وقت سابق من األسبوع، .عاصمة إلسرائيل وفلسطين
أعلنت موغيريني أن االتحاد األوروبي سيرسل ممثال إلى 
ُالقمة االقتصادية التي ستعقد في البحرين، لكن ال يزال 
من غير الواضح على أي مستوى ستكون مشاركة 
االتحاد األوروبي في هذا الحدث، الذي يقاطعه 

  .الفلسطينيون

نحن ندرس «: وقالت موغيريني يوم اإلثنين
مستوى الحضور الذي قد يكون على األرجح على 

لطالما كنا معنيين بالحصول على مزيد . مستوى التقني
من األفكار حول خطوات أو خطط محتملة يمكن 

  .«طرحها

لكن يمكنني أن أقول لكم أن هذا ال «: وأضافت
تزام االتحاد يلقي بظالله بأي شكل من األشكال على ال

األوروبي القوي والواضح الذي تشاركه جميع الدول 



  
  ٨٢ 

األعضاء بشأن الحاجة إلى حل سياسي إلقامة دولة 
وكما قلت، تعيش جنبا إلى جنب مع الدولة . فلسطينية

اإلسرائيلية، مع وضع واضح للقدس، ومع احترام المعايير 
  .«الدولية المعروفة بوضوح

االتحاد األوروبي وأكدت موغيريني على أن قيام 
بإرسال ممثل على المستوى التقني إلى ورشة البحرين ال 
يشكل خرقا ألي من هذه االلتزامات الواضحة للغاية، 
وأضافت أن بروكسل، ال تزال داعمة قوية للمعايير 
المتفق عليها دوليا لحل عملية السالم في الشرق 

  .األوسط، وال شك في ذلك

  ١٠ص ٢٠/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

ورشة "مراقبون يرجحون مشاركة األردن في 
 لتأكيد ثوابته بالقضية الفلسطينية" البحرين

  

فيما أعلنت الدولة  - مان ع-  زايد الدخيل
 رفضها أي طرح اقتصادي األردنية في أكثر من مناسبة،

بشأن القضية الفلسطينية، بديال عن الحلول السياسية، 
التي تتعارض مع دورها وثوابتها، فإنها تدرس حاليا دعوة 

 ."ورشة البحرين "تلقتها لحضور ما يعرف بـ

وستعقد الورشة وفق بيان بحريني أميركي 
مشترك، صدر الشهر الماضي في المنامة العاصمة 

التي تستضيفه بالشراكة مع واشنطن، في البحرينية، 
السالم من أجل “نطاق مؤتمر اقتصادی بعنوان 

 بين الخامس والعشرين والسادس والعشرين طاالزدهار
 .الشهر الحالي

ويستهدف المؤتمر بحسب منظمين؛ جذب 
استثمارات إلى المنطقة، تتزامن مع االطروحات االميركية 

إطار خطة الواليات للسالم الفلسطيني اإلسرائيلي، في 
صفقة ”المتحدة للسالم في الشرق األوسط والمعروفة بـ

 ."القرن

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن 
الصفدي، صرح في أكثر من مناسبة، بان األردن لم يعلن 

ألننا نمارس حقنا في أن "موقفه رسميا إزاء الورشة، 
ئنا ّنقيم، وفي أن نشاور، وفي أن نتشاور مع أشقا

إذا . وعندما نتخذ القرار سنعلنه بوضوح. وأصدقائنا
شاركنا فنحن نشارك لنؤكد على ثوابتنا، لنقول موقفنا 

  ."وهذا الموقف يعرفه الجميع كما قلت. بوضوح وثقة

ويرجح مراقبون مشاركة األردن في أعمال 
الورشة، برغم تعالي األصوات المطالبة بعدم مشاركتها 

 الترجيح، الهمية االشتباك ومقاطعتها، ويأتي هذا
االيجابي في المشاركة والذي يقوده األردن دائما، للتأكيد 

 .على ثوابته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

وكانت تقارير إعالمية أميركية؛ أشارت إلى أن 
األردن ومصر والمغرب، أبلغت اإلدارة األميركية بعزمها 

ألردن أو حضور الورشة، وهو األمر الذي لم يؤكده ا
يحسم قراره بشأن المشاركة من عدمها، فبينما لم تفصح 
القاهرة عن موقفها الرسمي من المشاركة بعد، تؤكد 
المغرب أن موقفها، سيصدر عن وزارة خارجيتها في 

 .التوقيت والسياق الذي تحدده

العين توفيق كريشان، قال إن األردن ترفض أي 
ها تجاه القضية عرض يطرح ال ينسجم مع مبادئها وثوابت

الفلسطينية، ومنح الحقوق التاريخية للفلسطينيين، 
إثبات مواقفنا "مرجحا مشاركة أردنية دون تمثيل كبير، لـ

تجاه القضية الفلسطينية، ورفضنا ألي طروحات 
اقتصادية أو سياسية تتعلق بها والدفاع عن مصالح 

 ."األردن العليا

بت موقف األردن واضح بشأن الثوا“وأضاف إن 
من القضية الفلسطينية، ومعلن للجميع، ويتمثل بإنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي وقيام دولة فلسطينية، ودعم وكالة 

 .”والتمسك بحق العودة) األونروا(غوث وتشغيل الالجئين 
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فلسطينيا؛ توافقت السلطة والفصائل الفلسطينية 
على مقاطعة الورشة، على اعتبار انها من أدوات 

، التي يرى الفلسطينيون أنها تجبر ”صفقة القرن“
الفلسطينيين، على تقديم تنازالت مجحفة بحقهم لصالح 

 .إسرائيل، بمشاركة دول عربية

أما الوزير االسبق هايل داود؛ فرأى ان موقف 
األردن ثابت وواضح، ويستند إلى حل أزمة الصراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي على اساس حل الدولتين، وهو 

ير، عبر دعمه لحقوق الفلسطينيين، مبينا موقف لم يتغ
انه في حال شارك األردن، فسيعلن موقفه بوضوح أمام 

وأكد داود أن األردن في حال .المشاركين في الورشة
حضر الورشة، ستعبر عن نهجها الدائم والثابت تجاه 
القضية الفلسطينية، والتعامل مع أي طرح إيحابي 

لثوابت األردنية، وهو بشأنها، يكون ضمن حل الدولتين وا
أمر يشدد عليه جالله الملك عبد اهللا الثاني، بما ال يقبل 

 .أي تفسير في جميع المحافل المحلية والدولية

وأشار إلى أنه ال حل للقضية الفلسطينية إال 
بانتهاء االحتالل، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 

تها  وعاصم١٩٦٧) يونيو(خطوط الرابع من حزيران 
القدس الشرقية، مبينا أن هذا الموقف تدعمه دول العالم 

ويشارك في الورشة؛ وزراء مالية ورجال أعمال .كافة
هدف  "بارزين وممثلو مجتمع مدني في المنطقة، بـ
  ".تشجيع االستثمار في األراضي الفلسطينية المحتلة

ورأى السفير السابق غيث ملحس، ان الدعوة 
التي قوبلت برفض فلسطيني للمشاركة في الورشة، و

فوري، واعتبار من قد يحضرها من الفلسطينيين، متعاونا 
ٕمع الواليات المتحدة واسرائيل، تعكس اهتمام واشنطن 
وحلفائها بعقدها بمن حضر، حتى لو غاب عنها 

ورجح ملحس .الفلسطينيون؛ الطرف األهم في القضية
 من مشاركة األردن في الورشة، برغم ان الموقف الرسمي

المشاركة، لم يتبلور حتى اللحظة، في وقت يدرس فيه 
   .األردن حاليا، دعوة تلقاها لحضور الورشة

يشار إلى أن الواليات المتحدة؛ بصدد اإلعالن 
ٕعن خطة لتسوية الصراع بين فلسطين واسرائيل في إطار 

في منتدى البحرين ” صفقة القرن” ما يسمى بـ
نيون رفضهم له، االقتصادي، في حين أعلن الفلسطي

كونهم يشككون بنزاهة الطرف األميركي كوسيط، بخاصة 
بعد اعتراف الرئيس األميركي دونالد ترامب بأن القدس 
عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارة بالده من تل أبيب إلى 

  .المدينة المقدسة

واعتبر الفلسطينيون الخطوات األميركية االخيرة، 
ة ومجلس األمن التي ًخروجا على مقررات الشرعية الدولي

تعتبر القدس الشرقية منطقة تحتلها إسرائيل، وال يجوز 
المس بطابعها القائم قبل االحتالل، أو تغيير وضعها 

 .الجغرافي والسكاني

  ٤ ص٢٠/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

األردن والمغرب متفقان حول : المعايطة
  القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية

  

وزير الشؤون  قال –ونة محمد الخصا –عمان 
السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن 
األردن والمغرب متفقان على الكثير من القضايا وعلى 
رأسها قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من 
حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، والوصاية الهاشمية 
، على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس

  .ورفضهما صفقة القرن

وأكد المعايطة، قوة العالقات األردنية المغربية 
التي يرعاها جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخوه جاللة 
الملك محمد السادس، وتميزها، والحرص المشترك على 
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تطويرها في جميع المجاالت وخاصة السياسية 
  .واالقتصادية واالستثمارية والثقافية

استقبال الوزير المعايطة وفدا جاء ذلك، خالل 
 األردنية في مجلس النواب -من لجنة األخوة المغربية 

المغربي برئاسة النائب خديجة الزياني والوفد المرافق 
لها، في الوزارة اليوم الخميس، بحضور النائب وفاء بني 

  .مصطفى، وأمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة

اقف المغربية واعرب المعايطة عن شكره للمو
الداعمة لألردن، وبالذات تأكيد المغرب الموصول على 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس، خاصة ان جاللة الملك محمد السادس رئيس 

  .لجنة القدس المنبثقة عن الجامعة العربية

من جهتها، أعربت رئيسة لجنة األخوة المغربية 
 الزياني عن اعجابها بالتجربة األردنية األردنية خديجة

السياسية، مشيرة الى ان االردن تقدم على الكثير من 
  .الدول العربية في تجربتها البرلمانية والطريق الديمقراطي

وأكدت الزياني، الموقف المغربي الداعم للوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية، والتاكيد 

ملك محمد السادس لمواقف األردن على دعم جاللة ال
  .بخصوص القضية الفلسطينية

إن األردن محاط ببركان من المشاكل : وقالت
واألزمات من كل الجهات وهو ما يحتم عليه اعباء 
اضافية، لكنها تتالشى أمام السياسة الحصيفة لجاللة 
الملك عبداهللا الثاني وتعامله مع هذه األزمات بحكمة 

  .وحنكة

لزياني تجربة بالدها في مجال واستعرضت ا
الحياة البرلمانية، الفتة الى ان وزارة الداخلية المغربية 
هي الجهة التي تشرف على عمل وترخيص االحزاب 

  .وتقديم التمويل لها

من جهتها اكدت رئيسة لجنة األخوة البرلمانية 
األردنية المغربية النائب وفاء بني مصطفى، خصوصية 

والمغرب خاصة في ظل اتفاق العالقة بين االردن 
القيادتين على مختلف القضايا ذات العالقة بالقضية 
الفلسطينية والتضامن العربي، الفتة الى ان األردن 
والمغرب متفقان تماما في المحافل الدولية على القضايا 

 .السياسية

  ٤ ص٢١/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

 "ورشة البحرين"عطية يدعو لمقاطعة 
  

ب خليل عطية عضو البرلمان العربي طالب النائ
 الحكومات العربية   من البرلمان العربي اتخاذ قرار يدعو

 الرئيس   الى مقاطعة مؤتمر البحرين الذي تنظمه ادارة
  . االميركي دونالد ترامب

 باصدار قرار واضح برفض  وطالب عطيه
وقال على   البحرين النه ضمن صفقه القرن اجتماع

 يرفض اي اجتماع ياتي ضمن صفقه البرلمان العربي ان
  .القرن

 اجتماعات  وقال عطية خالل مداخلة له في
 اننا  البرلمان العربي الذي عقد في القاهرة امس االول

المنامه  نطالب من الحكومات العربية بعدم حضور مؤتمر
النه الشق االقتصادي من صفقة القرن التي تعتبر 

صفقة القرن تهدف مؤامرة على القضة الفلسطينية بل ان 
  .الى تصفية القضية الفلسطينية

يجب ان يكون هناك قرار من البرلمان "واضاف 
مؤتمر   العربي يطالب الحكومات العربية بعدم حضور
  . "البحرين بشكل واضح كونه استكمال لصفقة القرن

وقال عطية ان البرلمان العربي اتخذ قرار برفض 
 الصفقة اال  برفض صفقة القرن وتم وضع نصا صريحا

 االقتراح الذي تقدمت به مع ممثل فلسطين المتضمن  ان
الطلب من الحكومات العربية بمقاطعة مؤتمر البحرين لم 
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 عضوا ١٤ على االغلبية اذ صوت مع االقتراح  يحصل
  . عضوا١٧في حين رفضه 

وانتقد عطية رئاسة البرلمان العربي التي اجلت 
ض مؤتمر البحرين التصويت على التوصية المتعلقة برف

الى اخر جدول االعمال وهو ما ادى الى عدم الموافقه 
عليها بسبب مغادرة برلمانيين عرب دعموا التوصية 

وهو ما ادى الى    لكنهم لم ينتظروا الى اخر االجتماع
  .  عدم الموافقة عليه

  ٢٢/٦/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

ٕحل الدولتين وانجاز حقوق شعبنا : عريقات
  لوحيد إلقامة سالم عادل ودائمالطريق ا

  

 شدد أمين سر اللجنة –  وكاالت– لندن
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، 
ٕعلى أن تحقيق رؤية حل الدولتين وانجاز حقوق الشعب 
الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في 

دل تقرير المصير، هو الطريق الوحيد إلقامة سالم عا
ودائم في المنطقة، يزدهر به االقتصاد في ظل سيادة 

  .كاملة لدولة فلسطين

جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه عريقات في 
، في سياق أعمال اليوم الثاني من ”أكسفورد“جامعة 

زيارته إلى المملكة المتحدة، التي يرافقه في جميع 
  .جوالتها سفير دولة فلسطين لديها حسام زملط

ات أن فلسطين بعاصمتها القدس وأكد عريق
ليست للبيع، وأن إجراءات اإلدارة األميركية وفرضها 
سياسة اإلمالءات وفرض الحلول باألمر الواقع والقوة لن 
ُتخضع شعبنا لالبتزاز أو المساومة على حقوقه الوطنية 

  .المشروعة

 التي اختارته - واستعرض عريقات في كلمته
لخطاب السنوي الختتام جامعة أكسفورد إللقائها في ا

 بحضور لفيف من - )جورج أنطونيوس(العام الدراسي 
الدبلوماسيين واألكاديميين في مدينة أكسفورد، المواقف 
األحادية وغير القانونية إلدارة ترامب، وحمالت التحريض 
ضد الشعب والقيادة الفلسطينية، وسلسلة العقوبات التي 

عدات عن الشعب تفرضها عليه، بما في ذلك وقف المسا
في الوقت الذي تدعو ” األونروا“الفلسطيني، وعن وكالة 

فيه إلى عقد ورشة اقتصادية لمناقشة االزدهار 
  .الفلسطيني في المنامة

واعتبر أن هذه االجراءات تتناقض بشكل فاضح 
مع ادعاءات اإلدارة األميركية ومساعيها الزائفة لتحسين 

 عقد مؤتمرات مستوى معيشة الشعب الفلسطيني، عبر
وورشات عمل إقليمية تقاطعها القيادة الفلسطينية ورجال 

  .األعمال الفلسطينيين

وجدد عريقات الموقف الفلسطيني الثابت في 
ّرفض الحلول المجتزأة واالقتصادية، التي يروج لها 
الطرفان اإلسرائيلي واألميركي، وشدد على إصرار الشعب 

السالم وحل الفلسطيني وقيادته على السعي نحو 
الصراعات بالطرق السلمية وبمبادئ القانون والشرعية 

  .الدولية

وحذر من أن انعدام األمل، سيؤدي إلى مزيد من 
اليأس الذي سيدفع إلى دائرة ال تنتهي من العنف 

يوجد إجماع دولي على حل “: وقال عريقات. المقيت
الدولتين، وال يتطلب األمر فرض ضغوطات على الطرف 

 بل إلزام سلطة االحتالل بمبادئ القانون الضعيف،
  .”الدولي

وفي السياق ذاته، أجرى عريقات محادثات 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في : سياسية مع كل من

مجلس العموم البريطاني توم توغندات، وعضو البرلمان 
البريطاني عن حزب الديمقراطيين األحرار المرشحة 

 خاللها األطراف لزعامة الحزب جو سوينسون، استمع
إلى األوضاع السياسية المتدهورة في فلسطين بسبب 
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الممارسات اإلسرائيلية واالنقالب الذي تقوده اإلدارة 
األميركية على الشرعية الدولية، والمرجعيات المحددة لحل 

  .الصراع

وشرح عريقات موقف القيادة الفلسطينية 
اد إلى الساعي إلحالل السالم في الشرق األوسط، باالستن

رؤية حل الدولتين، والرفض القاطع ألية محاوالت تتجاوز 
القيادة الفلسطينية الشرعية من خالل لقاءات مثل مؤتمر 

  .المنامة

ودعا حكومة بريطانيا والمسؤولين إلى االعتراف 
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧بدولة فلسطين على حدود 

الشرقية، ومقاطعة منتجات المستوطنات االستعمارية، 
لدفع بإصدار قاعدة بيانات األمم المتحدة للشركات وا

  .المتواطئة مع االستيطان االستعماري

بدورها، أكدت سوينسون وقوف حزبها مع 
الحقوق الشرعية الفلسطينية، مؤكدة مواصلة تقديم الدعم 
للشعب الفلسطيني داخل وخارج البرلمان 

  .>>...البريطاني

  ١٨ ص٢٢/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  عن نقل سفارتها إلى القدس ا تتراجعمولدوف

  

الخارجية والتكامل األوروبي  وزير أعلن – معا
الحكومة  في مولدوفا نيكو بوبيسكو، تراجع بالده عن قرار

  .إلى القدس المحتلة" تل أبيب"السابقة بنقل سفارتها من 

الوزير، في مؤتمر صحفي في ختام زيارته  وقال
، ستبقى في تل "إسرائيل" سفارتنا في: "للواليات المتحدة

 ."نقلها ال توجد أي قرارات قانونية للحكومة حول. أبيب

وعلل الوزير التراجع عن القرار، بأنه في وقت 
المولدوفية، برئاسة بافل فيليب،  اعتماده لم تعد الحكومة

حكومة  موجودة من الناحية القانونية، بل كانت هناك
  . سة مايا ساندوجديدة، في ذلك الوقت في مولدوفا، برئا

أن السلطات األمريكية، لم تعر أي  وأكد الوزير،
  . اهتمام لخطوة الحكومة المولدوفية السابقة

وشدد على أن الجانب األمريكي، أعرب عن 
ورحب باالنتقال السلمي  تأييده لحكومة مولدوفا الجديدة،

  . للسلطة

وعقد الوزير المولدوفي، سلسلة لقاءات عمل 
ض، مع ممثلي إدارة الرئيس دونالد ترامب البيت األبي في

األمريكية، ومع ممثلي الكونجرس،  وممثلي الخارجية
  .ووكالة التنمية الدولية

 ٢٢/٦/٢٠١٩الخليج اإلماراتية 

* * * * *  

 الخطة االقتصادية لن تخرج بنتائج.. فلسطين
 

أبدى الرئيس  -  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
ورشة المنامة « ثقته بأن الفلسطيني محمود عباس امس

، »أنها بنيت على باطل«، معتبرا »لن يكتب لها النجاح
في إشارة الى مؤتمر البحرين والذي سيناقش الجانب 
االقتصادي من خطة الواليات المتحدة للسالم في الشرق 

  .االوسط

وقال عباس لصحافيين يعملون في وسائل إعالم 
لن يكتب لها نحن متأكدون أن ورشة المنامة «أجنبية 
تخرج بنتائج ألنها بنيت على «، مستبعدا أن »النجاح

  .«خطأ، وما بني على باطل فهو باطل

من جهتها، اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية امس، إن المشروع االقتصادي األميركي تحت 

ُيشكل امتدادا لموقفها السياسي ) االزدهار(ُمسمى 
 االسرائيلي وسياساته، في المنحاز بالكامل لالحتالل

» وعد بلفور«إعادة إنتاج لمقوالت ومفاهيم ومرتكزات 
  .المشؤوم
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وقالت وزارة الخارجية في بيان امس، إن هذا 
المشروع ال يتحدث عن اقتصاد الدولة الفلسطينية 

  .ُومقوماته، إنما يحاول تبييض االحتالل واالستيطان

ترمب وأضافت أن فريق الرئيس االميركي دونالد 
يحاول تقييد االقتصاد الفلسطيني بسالسل االحتالل، 
ويحرمه من أية فرصة لالزدهار والتطور كاقتصاد دولة 
مستقلة ال يمكنه النمو في ظل االحتالل واالستيطان، 
وسرقة االرض الفلسطينية، والسيطرة على الموارد 

  .والثروات الطبيعية الفلسطينية

قة النوايا يوما بعد يوم تتكشف حقي: وتابعت
ُوالمواقف األميركية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه 

وعد «أو » وعد ترمب المشؤوم« في ما يمكننا تسميته بـ
، الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني، األمة، »٢بلفور 

الدولة، ويلغي حقائق الصراع والتاريخ والجغرافيا، 
) مجموعة سكانية( ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كـ

وجدت بالصدفة في هذا المكان الذي منحته إدارة ترمب 
لإلسرائيليين بامتياز، متبنية بذلك الرواية اإلسرائيلية 

  .التلمودية بحذافيرها

وأضافت ان إدارة ترمب تعيد إنتاج الصراع 
 االسرائيلي بقوالب جديدة وال تسعى الى حله -الفلسطيني

فكير ومن بأي شكل كان، وتبقى مشكلة هذا النمط من الت
كتبه انه تفكير نظري أوال ومنفصل تماما عن الواقع، 
وثانيا يتجاهل أنه يتحدث أساسا عن الشعب الفلسطيني 

  .دون سواه

وأكدت أن من يتناسى أو يجهل الشعب 
الفلسطيني المعروف بوطنيته العالية وارتباطه بأرضه 
وعمقه التاريخي والحضاري يسقط في اختبار السياسة 

واالنسانية، والسقوط هو بالتأكيد مصير واالقتصاد 
  .مشاريع ادارة ترمب التصفوية للقضية الفلسطينية

من جهتها، أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية 
، في كافة )غدا(واإلسالمية أمس عن إضراب شامل 

أنحاء قطاع غزة، لتشمل جميع مناحي الحياة؛ احتجاجا 
جاء ذلك . ليومعلى ورشة البحرين التي ستعقد في ذات ا

ّخالل مؤتمر صحفي نظمته الفصائل أمس غرب مدينة 
مؤتمر «غزة لإلعالن عن برنامج فعاليات مواجهة 

  .«البحرين

من جانبها، أبدت إسرائيل امس عن رفضها لما 
ورد على لسان جاريد كوشنير المستشار األول للرئيس 
ترمب، بشأن تفاصيل الخطة االقتصادية من خطة السالم 

والتي تتضمن في أحد بنودها » صفقة القرن«اة المسم
ربط غزة بالضفة الغربية عبر إسرائيل من خالل الممر 

  .اآلمن

وقال تساحي هنغبي الوزير عن حزب الليكود 
وأحد المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، إن 
. ما طرح من اإلدارة األميركية غير ذات صلة بالواقع

اعية امس على أنه ال يمكن ربط مشددا في تصريحات إذ
  .غزة بالضفة في ظل سيطرة حركة حماس على القطاع

من جانبه قال وزير العلوم أوفير أكونيس، إن 
إسرائيل لن تقبل بأي خطة ال تتوافق وتتناسب مع 

مشيرا إلى أنه سيتم رفض قبول مثل . معاييرها األمنية
فة هذه القضية التي تسمح لحماس بنقل خاليا إلى الض

  .وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، امس، إن الخطة 
االقتصادية تحمل مفاجآت كبيرة بعضها ال يسعد حكومة 

  .نتانياهو، وكانت عكس التوقعات التي يأملها

ووفقا للصحيفة، فإن القلق يساور الجهات 
السياسية واألمنية والعسكرية في إسرائيل بعد أن علموا 

ك نوايا أميركية لربط الضفة الغربية وقطاع غزة أن هنا
  .عبر إسرائيل، بعد سنوات من سياسة الفصل المتعمدة

العبري، إن ) والال(من جهته، ذكر موقع 
المؤسسة األمنية والعسكرية ترى أن إنشاء ممر يربط 
. غزة بالضفة سيسرع من سيطرة حماس على الضفة
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الح السياسية ًمحذرة من قبل أي خطوات تؤثر على المص
  .واألمنية إلسرائيل

ووفقا لمصادر الموقع األمنية؛ فإن حماس ال 
» إسرائيل«تخطط في الوقت الراهن للقيام بعمليات ضد 

في الضفة وترفض أن تسيطر على الضفة من خالل 
عمل عسكري كما حدث في غزة، ولكنه في حال تم الربط 

حركة بين القطاع والضفة، فإن ذلك سيعجل من سيطرة ال
على الضفة حتى قبل غياب أو رحيل الرئيس الفلسطيني 

  .محمود عباس

 ١٠ ص٢٤/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

 ..سنوات من الجهود لحل النزاع

لطالما لعبت  –) ب.ف.أ( –القدس المحتلة 
الواليات المتحدة األميركية دور الوسيط في الجهود 

تعثر المبذولة إليجاد مخرج من الصراع طويل األمد والم
  .بين إسرائيل والفلسطينيين

ويتوقع أن تعلن الواليات المتحدة عن خطتها 
الجديدة لحل النزاع بعد توقف المحادثات منذ العام 

ّوفي ما يلي ملخص المبادرات السابقة التي . ٢٠١٤
طرحتها الواليات المتحدة وغيرها من الالعبين لحل 

  :القضية

  مؤتمر مدريد: 1991

 األميركي رونالد ريغان فتحت حكومة الرئيس
، وذلك ١٩٨٨حوارا مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 

بعد أن قبل زعيمها ياسر عرفات مطالب الواليات المتحدة 
  .االعتراف بحق إسرائيل في الوجود كدولة

وأسست إدارة الرئيس األميركي جورج بوش األب 
الذي خلف ريغان قنوات اتصال بين إسرائيل والدول 

 في ١٩٩١واشتركت واشنطن وموسكو عام . ةالعربي
تنظيم مؤتمر سالم إسرائيلي عربي في إسبانيا، واستفادت 
من تحسن العالقات بعد أن وقف الخصوم معا ضد العراق 

ّوشكل المؤتمر الذي نظم على . في حرب الخليج األولى ُ
وقع االنتفاضة الفلسطينية األولى سابقة، حيث كانت 

لس فيها الجانبان اإلسرائيلي المرة األولى التي يج
  .والفلسطيني على طاولة المفاوضات

  اتفاقية أوسلو: 1993

عقد اإلسرائيليون والفلسطينيون أكثر من عشرة 
وفي اختراق . ١٩٩٣اجتماعات سرية في أوسلو عام 

غير مسبوق، وافقت إسرائيل على السماح للفلسطينيين 
تحرير بالحكم الذاتي المحدود واالعتراف بمنظمة ال

ّووقع الطرفان . الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني
 في حفل ١٩٩٣اتفاقية أوسلو في واشنطن في أيلول 
  .استضافه الرئيس األميركي بيل كلينتون

وفي شهر أيار التالي، أصبحت مدينة أريحا في 
الضفة الغربية وقطاع غزة أولى األراضي الفلسطينية 

 بشهرين، عاد عرفات وبعدها. المتمتعة بالحكم الذاتي
 عاما في المنفى وشكل ٢٧إلى األراضي الفلسطينية بعد 

ّ وقعت ١٩٩٥وفي أيلول . إدارة السلطة الفلسطينية ُ
اتفاقية أوسلو الثانية التي أعطت الفلسطينيين حكما ذاتيا 

  .أكبر في الضفة الغربية المحتلة

  فشل الجهود

، استضاف الرئيس ١٩٩٨في تشرين األول 
» واي بالنتيشن« بيل كلينتون اجتماعا في األميركي

 في ١٣أسفر عن اتفاق يقضي بانسحاب إسرائيل من 
لكن . المئة من أراضي الضفة الغربية التي احتلتها

% ٢إسرائيل جمدت الصفقة بعد شهرين عقب تسليمها 
 عقد الجانبان ٢٠٠٠وفي تموز . فقط من األراضي

اشنطن، لكن محادثات لعدة أيام في كامب ديفيد خارج و
المحادثات تعثرت بسبب الشق المتعلق بالقدس التي 
يطالب فيها الجانبان وبسبب مسائل متعلقة بقضية 

واندلعت االنتفاضة الفلسطينية . الالجئين الفلسطينيين
، اقترحت الدول ٢٠٠٢وفي آذار . الثانية بعد شهرين
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العربية بقيادة المملكة العربية السعودية إقامة عالقات 
وماسية مع إسرائيل مقابل انسحابها من جميع دبل

ولم يتحقق أي شيء . ١٩٦٧األراضي المحتلة منذ عام 
بعدما شن رئيس الوزراء اإلسرائيلي أريئيل شارون في 
اليوم التالي هجوما عسكريا ضد الفلسطينيين في أعقاب 

  .سلسلة من العمليات االستشهادية

  خريطة الطريق: 2003

 اللجنة الرباعية ، نشرت٢٠٠٣في نيسان 
الدولية المؤلفة من االتحاد األوروبي وروسيا واألمم 
المتحدة والواليات المتحدة وثيقة أطلق عليها اسم 

واعتمدت . إلقامة دولة فلسطينية» خارطة الطريق«
الوثيقة على وقف الهجمات الفلسطينية وامتناع إسرائيل 

زم والت. عن بناء مستوطنات جديدة على األرض المحتلة
 لكن ما لبث أن ٢٠٠٣الجانبان بتطبيقها في حزيران 

  .توقف العمل بها وسط استمرار النشاط االستيطاني

  إخفاقات أميركية

، ترأس الرئيس ٢٠٠٧في تشرين الثاني 
األميركي جورج بوش االبن مؤتمرا حضره ممثلون عن 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية في أنابوليس بالقرب من 

وأحبطت جهود . ت من جمود العالقاتواشنطن بعد سنوا
السالم الجديدة بسبب خالف حول استمرار إسرائيل في 
ٕبناء المستوطنات اليهودية واقامة الحواجز العسكرية 

وانسحبت . وأعمال العنف في غزة واالنقسام الفلسطيني
السلطة الفلسطينية من المحادثات بعدما شنت إسرائيل 

وفي تموز . ٢٠٠٨حربا على غزة في أواخر عام 
، أعلن وزير الخارجية األميركي آنذاك جون كيري ٢٠١٣

لكن إسرائيل علقت . عن إطالق محادثات مباشرة جديدة
هذه المحادثات بعدما أعلنت حركتا فتح وحماس في 

  . عن اتفاق للمصالحة٢٠١٤نيسان 

 ١٠ ص٢٤/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

 مليون دوالر ١٠٠دعم عربي للفلسطينيين بـ 
  رياشه

  

بتفعيل شبكة " التزامهم"أعلن وزراء مالية عرب 
 ١٠٠أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلع 

مليون دوالر أميركي شهريا؛ وذلك لمواجهة اقتطاع 
 .الحكومة اإلسرائيلية ضرائب مستحقة للفلسطينيين

وأكد الوزراء في البيان الختامي الجتماع طارئ 
الدعم العربي الكامل "لعربية، عقد في جامعة الدول ا

لحقوق دولة فلسطين السياسية واالقتصادية والمالية، 
  ".وضمان استقاللها السياسي واالقتصادي والمالي

اقتطاع إسرائيل ألموال الشعب "وأدانوا 
الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي إلدانتها والضغط على 

فلسطينية الحكومة اإلسرائيلية إلى إعادة هذه األموال ال
  ".كاملة غير منقوصة

تقديم قروض ميسرة "وزراء المالية دعوا إلى 
بمبالغ مالية في شبكة األمان المالية، باالتفاق الثنائي 
مع فلسطين، ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض 
الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة 

  ".فلسطين

تعزيز التنسيق ضرورة تشجيع و"وشددوا على 
والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير 
الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير 

  ".الحكومية الفلسطينية

وزير المالية في السلطة الفلسطينية، شكري 
بشارة قال، إن الوضع المالي القتصاد فلسطين أمام 

ائيلية ، نتيجة اقتطاع الحكومة اإلسر"منعطف خطير"
  .لعائدات ضرائب مستحقة للفلسطينيين

مساعدات المانحين انخفضت بشكل حاد خالل "
األعوام الستة الماضية، من مليار دوالر قبل العام 

، أي ٢٠١٨ مليون دوالر في ٤٥٠ إلى أقل من ٢٠١٣
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، وذلك بشكل أساسي نتيجة توقف %٦٠بتراجع بلغ 
سب ، بح"الدعم األميركي، وعدد من الدول األخرى

استمرار السلطة "المسؤول الفلسطيني الذي أشار إلى 
في الحفاظ على الدين العام بنسبة ... الفلسطينية

 ."من الناتج المحلي اإلجمالي% ١١متواضعة ال تتجاوز 

األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو 
تفعيل شبكة األمان المالية العربية : "الغيط، قال، إن

ُضرورة ملحة ) أصبح(ن دوالر شهريا  مليو١٠٠بمبلغ 
واختبارا حقيقيا لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا 

 ."الفلسطينيين

عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو "وأضاف أن 
 مليون دوالر هذا العام، في ظل محدودية الموارد ٧٠٠

ُأموال الضرائب المستحقة للسلطة تمثل نحو ... واإليرادات
 ."رادات المحلية الفلسطينيةمن اإلي% ٧٠

رفض "الموقف الفلسطيني في : وأشار إلى أن
استالم األموال منقوصة مبدئي، يستدعي االحترام، 
ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أن 
األموال هي أموال فلسطينية، وال يحق إلسرائيل في 

 ."استقطاع أي جزء منها

، أعمال االجتماع وانطلقت األحد، في القاهرة
الطارئ لوزراء المالية العرب بحضور األردن، لبحث 
توفير شبكة أمان مالية للفلسطينيين، في مواجهة 
ٕممارسات واجراءات مالية واقتصادية إسرائيلية اقتطعت 
إسرائيل بموجبها جزءا من عوائد الضرائب الخاصة 

 .بالسلطة الفلسطينية

ام وزارة وسيمثل األردن في االجتماع أمين ع
المالية عبدالحكيم شبلي، بعد دعوة تلقتها المملكة من 

 .األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط

وبحسب بيان صحفي سيؤكد ممثل األردن خالل 
ضرورة تقديم كل الدعم لألشقاء لتجاوز األزمة "االجتماع 

المالية، وضرورة تفعيل القرارات العربية التي تنص على 

عم السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب د
 ."الفلسطيني الشقيق

ويهدف االجتماع لبحث سبل متابعة تنفيذ قرار 
مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المتعلق 
بتفعيل شبكة أمان مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية 

ها لألزمة المالية التي تواجه" الخطيرة" لمواجهة التبعات
السلطة منذ شهور بسبب احتجاز إسرائيل للعوائد 

 .الضريبية المستحقة للحكومة الفلسطينية

ويأتي انعقاد االجتماع تنفيذا للقرار الصادر عن 
االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 

نيسان الماضي، في القاهرة، وتنفيذ قرار قمة  / أبريل٢١
مليون ) ١٠٠(مالية بمبلغ تونس بتفعيل شبكة أمان 

دوالر أميركي شهريا، لتتمكن القيادة الفلسطينية من 
 .مواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها

  ٢٤/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية 

* * * * *  

ّأي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبل : الجبير
  به العرب

 

ودي  قال وزير الدولة السع– رويترز –الرياض 
إن تحسين : للشؤون الخارجية عادل الجبير، مساء أمس

وضع الفلسطينيين يجب أن يكون محل ترحيب، لكن 
بالغة "العملية السياسية المتعلقة بحل الصراع مع إسرائيل 

 ".األهمية

 ٢٤وكان الجبير يرد على أسئلة من قناة فرنسا 
التلفزيونية حول المقترحات األميركية الخاصة بالشق 

 .تصادي من خطة السالم بالشرق األوسطاالق

أعتقد أن أي : "وأضاف الجبير، في المقابلة
شيء يحسن وضع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يكون 

إن العملية السياسية مهمة : واآلن نقول. موضع ترحيب
 ".للغاية
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الفلسطينيون هم أصحاب القرار األخير : "وتابع
ي شيء يقبل به في هذا األمر ألنها قضيتهم ولذلك فإن أ

 ".الفلسطينيون سيقبله العرب

إن الرياض ستواصل دعم عملية : وقال الجبير
سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧حدود العام 

 ٢٤/٦/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

 االقتصادخطة كوشنير لتحسين : البرغوثي
  تمثل خدعة كبرى

 

مصطفى البرغوثي األمين . قال د: ام اهللا ر/أمد 
العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن ما نشر من 
تفاصيل حول الخطة االقتصادية، التي ستقدم إلى ورشة 
البحرين والتي يروج لها كوسيلة لتحسين معيشة 
الفلسطينيين تؤكد أن الخطة ليست سوى خدعة كبرى 

فلسطينية برمتها، والجميع للتغطية على تصفية القضية ال
يعلم أنه ما من بديل اقتصادي أو غير اقتصادي لحق 

 .الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل

وأضاف أن من المهم تحليل حقيقة األرقام التي 
تم إيرادها وتضخيمها، وكذلك فهم المغزى السياسي 

 .الحقيقي للمشاريع التي ذكرت

ستة نقاط  وأوضح البرغوثي في تصريح له، 
تتضمن الحقائق الرئيسية التي تكشف جوهر الخداع في 

 :الخطة المطروحة

رقم خمسين مليار دوالر الذي ذكر هو لمدة  .١
عشر سنوات أي بمعدل خمسة مليارات سنويا 

  .فقط

رقم خمسين مليار كما ذكر كوشنير يحتوي  .٢
افخاخا خطرة فنصف المبلغ المذكور حسب 

ن مليار تصريحات كوشنر، أي خمسة وعشرو

دوالر سيكون قروضا بفوائد وليس منحا، وهذه 
قروض ستثقل كاهل الفلسطينيين ان نفذت 
. الخطة  بمزيد من الديون التي ترهقهم أصال

 مليار دوالر من ١١ ذلك فان إلى وباإلضافة
المبلغ المذكور ستكون من رأس المال الخاص 
الذي سيسعى للربح وليس لدعم االقتصاد 

 ان يمكن ًأصالالمشكوك فيه الفلسطيني ومن 
  .جمع هذا المبلغ

أربعة وأربعون بالمئة أي حوالي نصف الخمسين  .٣
لن تعطى للفلسطينيين بل ) مليار٢٨( مليار

مصر (ستصرف في الدول العربية المجاورة 
 بهدف توطين الالجئين وتصفية ( ولبنانواألردن

حقوقهم الوطنية في العودة، وإلنهاء وجود وكالة 
دولية، وهي في الواقع محاولة لسلب الغوث ال

التبرعات التي تقدم حاليا لوكالة الغوث لدعم 
الالجئين الفلسطينيين وتحويلها إلى أموال في 
خطة كوشنر لتصفية حقوق الالجئين بعد تدمير 

  .وكالة الغوث وخدماتها الصحية والتعليمية

بالتالي فان المنح المقترحة للفلسطينيين لن   .٤
 أي مليارات دوالر لعشر سنوات، تتجاوز ثمانية

 مليون سنويا وهو ما تدفعه في ٨٠٠بمعدل 
المعدل الدول العربية واألوروبية للسلطة 
الفلسطينية حاليا، أي أن المساعدات الموعودة 

ولكن سيتم  هي نفس المساعدات الموجودة
تقييدها بجعلها مشروطة بتنازل الفلسطينيين 

 فلسطين عن القدس وعن حقهم في دولة وعن
بكاملها بقبولهم لضم أجزاء كبيرة من الضفة 

  .الغربية إلسرائيل

ما طرحه كوشنير من مشاريع مقترحة لغزة  .٥
موجه لفصل غزة بالكامل عن فلسطين، ولربطها 
بالكامل بجزيرة سيناء المصرية وهذا يستدعي 
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يقظة فلسطينية ومصرية إزاء محاوالت تحويل 
كامل عن  مشكلة مصرية وفصلها بالإلىغزة 

  .فلسطين

مصدر معظم األموال المذكورة الدول العربية،  .٦
ولكن ان كانت الدول العربية تنوي دعم فلسطين 
فلماذا تحتاج أن تجعل دعمها مشروطا بتنازل 
الفلسطينيين عن حقوقهم الوطنية بما في ذلك 
حقهم في القدس وحقهم في دولة ، وحق 

العربية الالجئين في العودة، ولماذا تحتاج الدول 
ان توجه مساعداتها عبر الواليات المتحدة 

  .ٕواسرائيل

مصطفى البرغوثي أن . وفي الخالصة قال  د
هذه خطة ليست لتحسين حياة الفلسطينيين أو معيشتهم 
أو حل مشاكلهم االقتصادية، بل خطة لتدمير مستقبلهم 
الوطني وقدرتهم على البقاء في وطنهم فلسطين، وهي 

ينيين والشعوب العربية،و تسعى تمس بمصالح الفلسط
لدق اسفين بين الفلسطينيين والعرب، ولذلك يجب على 

  .الفلسطينيين والعرب رفضها جملة وتفصيال

 ٢٣/٦/٢٠١٩أمد لإلعالم 

* * * * *  

 مؤسسة أوروبية ترفض ورشة البحرين ٧٥
 وصفقة القرن

 

عشرات المؤسسات الفلسطينية  أطلقت –رام اهللا 
ية، عريضة أعربت فيها عن رفضها والعربية واألوروب

لورشة البحرين، وصفقة القرن ودعت إلى مواجهة كافة 
  .المشاريع التي تهدف إلنهاء القضية الفلسطينية

وأكدت العريضة على رفض ما يرافق الصفقة من 
ٕخطوات واجراءات تمهد لها، من خالل ورشة البحرين وما 

 المحتلة سبقها من إجراءات أمريكية وقرارات حول القدس
  . وكالة األونرواإنهاءواستهداف متواصل بغية 

نحيي أبناء الشعب : "وجاء في العريضة
الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم على قاعدة الشعب 
الفلسطيني الواحد وخصوصا أهلنا وشعبنا في الداخل 
لصمودهم في وجه المحتل ونثمن أدوات نضاله وخاصة 

لمقدسيين وصبر شعبنا الوقوف في وجه تهويد القدس وا
على حصار قطاع غزة ودعم مسيرات العودة المبدعة، 

 ٤٨كما نحيي أيضا أهلنا في الضفة الغربية وأراضي 
  ".على تجذرهم في أرضنا

ودعت المؤسسات الموقعة على العريضة، 
الحكومات األوروبية إلى مواجهة القرار األمريكي المتفرد 

  .للقوانين الدوليةتجاه القضية الفلسطينية والمخالف 

وجددت المؤسسات رفضها لكافة أشكال التطبيع 
مع االحتالل اإلسرائيلي، محذرة من خطورته على الشعب 
الفلسطيني، كونه يشكل غطاء وتكريسا لالحتالل 

  .اإلسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني

   ٢٤/٦/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

 في سنارة مؤتمر البحرين االقتصادية تخفق
  الفلسطينيين" إغراء"

  

 -   خدمة قدس برس-محمد صفية  -عواصم 
رأى خبراء وباحثون فلسطينيون وعرب، أن ورشة المنامة 

في إرث القضية الفلسطينية مهددة " إسفين"قد دقت أول 
 .إياها كفكرة ووجود وذاكرة

وأشاروا إلى أن منظمي الورشة االقتصادية 
السير بعكس حركة " اآثرو"وداعموها من الدول العربية 

شعوبها الصامتة حتى اآلن على األقل والمتعاطفة مع 
  .الفلسطينيين وقضيتهم العادلة

وقد تساءل كثيرون عن جدوى عقد مؤتمر بغياب 
أهله، بل ورفضهم له، في الوقت الذي يبدو أن سنارة 
االستثمارات والمال لم تتمكن من إغراء الفلسطينيين 

  .اقتصادية موغلة في عمقهاًالغارقين أصال بأزمات 
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وقال الناشط السياسي واألكاديمي الفلسطيني، 
ًلقد ضغط منظمو المؤتمر كي يجدوا طرفا "عزام التميمي، 

ًفلسطينيا حاضرا يتكؤون عليه، ألن ذلك سيساعدهم في  ً
  ".إضفاء نوع من المشروعية على ما يقومون به

عدم مشاركة الفلسطينيين في : "وأضاف التميمي
ًمشيدا بالحراك ". مر البحرين عامل من عوامل ضعفهمؤت

الشعبي في البلدان العربية والمناهض للمؤتمر وصفقة 
  .القرن ككل

االنقسام، كما بات يوصف، هو خالف : "وأردف
على رؤية، وال يمكن حل هذا اإلشكال إال إذا تقاربت 

الهوة بين فتح وحماس رغم " تجسر"ًمستبعدا ". الرؤى
  . رفض صفقة القرناتفاقهما على

بدوره، وصف الباحث المتخصص في شؤون 
الشرق األوسط، فراس أبو هالل، مؤتمر البحرين بـ 

إلظهار قدرة إدارة ترمب على التحكم بخيوط " المهرجاني"
اللعبة في الشرق األوسط عبر أهم قضية فيه وهي الصراع 

  .العربي اإلسرائيلي

 يملك ال"وشدد أبو هالل على أن مؤتمر البحرين 
أي فرصة للنجاح، بسبب غياب أي طرف فلسطيني يمكن 

  ".أن ينفذ مخرجات المؤتمر أو الصفقة فيما بعد

وأكد أن عدم حضور السلطة الفلسطينية أو 
منظمة التحرير يفرغ المؤتمر من مضمونه، إذ أنه محاولة 

  .لفرض حلول ال يقبلها الفلسطينيون

ية لمؤتمر ونوه إلى أن الكشف عن البنود االقتصاد
" كفرصة"البحرين قبل انعقاده هي محاولة إلظهار المؤتمر 

ًاقتصادية لألردن والسلطة الفلسطينية تحديدا، وأيضا إلزالة  ً
ًالحرج الشعبي عن الدول المشاركة وخصوصا البحرين التي 
تستضيف المؤتمر والدول الخليجية؛ السعودية واإلمارات، 

  .التي أعلنت مشاركتها

هذه التفاصيل تمكن الدول التي تشعر "واعتبر أن 
ًبالحرج من الترويج شعبيا أن المؤتمر هو في صالح 

الفلسطينيين، وبالتالي مشاركتهم ليست محاولة لتجاوز 
  ".حقوقهم

هذا الترويج لن يفلح شعبيا، "ولفت النظر إلى أن 
  ".باعتبار المؤتمر محاولة لتصفية القضية الفلسطينية

سطيني أحمد الحاج، إلى أن وقد ذهب الباحث الفل
ًقد ينجح إعالميا، لكن ترجمة مفاعيل ذلك سياسيا "المؤتمر  ً

  ".يصعب الحديث عنها

نقاط ضعف المؤتمر، والتي تبدأ "ولفت النظر إلى 
من الرفض الفلسطيني، إلى تردد بعض الدول العربية في 
حضوره، ورفض دول أخرى، إضافة إلى الرفض الشعبي 

  ".تمرالكبير لهذا المؤ

الذين يتبنون مخرجاته في الغرف "وأفاد بأن 
المغلقة لم يجرؤوا على استضافته، بل أوكلوا ذلك إلى دولة 
البحرين، التي رفض العديد من قادتها السياسيين عقد هذا 

  ".المؤتمر في بالدهم

ًمؤكدا أن ". الرشوة"ووصف الحاج، المؤتمر بـ 
أليام مشكلة الفلسطينيين لم تكن مشكلتهم في يوم من ا

ًفالتكافل في الشعب الفلسطيني كان كفيال طيلة "اقتصادية، 
  ".تاريخه الحديث، بعدم وجود جائع

مشكلة الجئين واحتالل "ّوبين أن المشكلة 
  .>>..".واستيطان

 ٦ ص٢٥/٦/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى 
   الدولتينًسالم عادل ودائم استنادا إلى حل

 

 التقى جاللة الملك عبداهللا - بترا -  عمان
الثاني، وسمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني، ولي 
العهد في قصر الحسينية امس، مفوض سياسة الجوار 
األوروبية ومفاوضات التوسع في االتحاد األوروبي 
يوهانس هان، الذي يزور األردن على رأس وفد اقتصادي 

ثل مؤسسات مالية دولية رفيع المستوى يم
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وركز اللقاء على عالقات الشراكة االستراتيجية .وأوروبية
بين األردن واالتحاد األوروبي، وآليات تعزيز التعاون 
المشترك، حيث أعرب جاللة الملك عن تقدير األردن 
للدعم الذي يقدمه االتحاد األوروبي للمملكة في العديد 

  . من القطاعات

لجوار األوروبية وأعرب مفوض سياسة ا
ومفاوضات التوسع في االتحاد األوروبي عن حرص 
االتحاد األوروبي على توسيع التعاون مع األردن وتعزيز 

  .التنمية االقتصادية فيه ودعم خططه التنموية

وتناول اللقاء التطورات المرتبطة بعملية السالم 
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، حيث أكد جاللة الملك 

 تكثيف الجهود للتوصل إلى سالم عادل ودائم ضرورة
استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

وتطرق اللقاء إلى .  وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧
األزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى 

  .حلول سياسية لها

 اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وحضر
  .لالتصال والتنسيقومستشار جاللة الملك 

  ٢٦/٦/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

السعودية تؤكد موقفها الثابت ودعمها 
 المستمر للقضية الفلسطينية

  

المملكة العربية السعودية  أكدت – وفا – جدة
الفلسطينية  موقفها الثابت ودعمها المستمر للقضية

في سعيه " الشعب الفلسطيني الشقيق"ومساعدتها لـ
  .مستقرة وكريمة للحصول على حياة

السعودية، في البيان الصادر عن جلسة  وشددت
الثالثاء، التي عقدها في  مجلس الوزراء السعودي، اليوم

 قصر السالم بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين

قفها العزيز آل سعود، على مو الملك سلمان بن عبد
والداعي لحل الصراع  الثابت من القضية الفلسطينية

إقامة  استنادا إلى المبادرة العربية للسالم والتي دعت إلى
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧دولة فلسطينية على حدود 

الجهود الدولية للوصول إلى  الشرقية، وطالبت بتضافر
 .سالم شامل وعادل

مجلس الوزراء، إلى البيان الختامي  ّونوه
وما تضمنه من  لالجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب

التزام بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة 
مالية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية  أمان

شهريا، بحسب أنصبة الدول  بمبلغ مائة مليون دوالر
 ٕاألعضاء في موازنة األمانة العامة، وادانة للقرصنة

يلية ألموال الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن اإلسرائ
االجتماع بالتزام المملكة ودعمها  تقدير المملكة إلشادة

  .الفلسطينية للقضية الفلسطينية والسلطة الوطنية

  ٢٦/٦/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

الملك أعاد للقضية الفلسطينية : المعايطة
  ٕحضورها كأولوية عربية واسالمية

 

قال وزير الشؤون  -بيل محادين ن-الزرقاء 
إن " السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة 

جاللة الملك عبد اهللا الثاني أعاد خالل القمم العربية 
واإلسالمية، للقضية الفلسطينية حضورها كأولوية عربية 

   ٕواسالمية، فكانت الملف األول على طاولة الزعماء

سطينيون الفل" واضاف خالل رعايته مؤتمر 
الذي نظمته جمعية بيت السالم " والسند الهاشمي 

للحقوق والحريات في قاعة لجنة تحسين خدمات مخيم 
الزرقاء ،بحضور محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران 
ورئيس مجلس المحافظة الدكتور أحمد عليمات، ان 
األردن يقدم كل الدعم واإلسناد لوكالة غوث وتشغيل 
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التي تعتبر شاهدا على " األونروا " طينيين الالجئين الفلس
   معاناة الفلسطينيين في العالم

وبين أن فلسطين ستبقى القضية القومية األولى 
لألردن والهاشميين، حتى يتحقق الوعد المنشود بإقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 
   ".شريفال

واشار الى أن االردن يدافع في المحافل الدولية 
كافة من أجل تسجيل معظم مناطق التراث الحضاري 
واإلنساني في القدس والمدن الفلسطينية في منظمة األمم 

كتراث عالمي " اليونسكو"المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
محتل ال يجوز التصرف به، الفتا الى ان جاللة الملك 

ض جوالت سياسية ودبلوماسية للدفاع عن فلسطين يخو
  .والقدس ورفع المعاناة عن أهالي فلسطين

ونوه الى ان األردن سخر اتصاالته الدبلوماسية 
إلبقاء شريان اإلغاثة للفلسطينيين، بالرغم من الممانعة 
الصهيونية، فيما دفع الملك قطار التسوية والمفاوضات 

ية النهائية المأمولة بكل ثقة وأمان نحو محطة التسو
ٕواقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، اذ يواجه األردن اآلن 

من خالل الءاته الثالث التي " صفقة القرن "ما يعرف ب 
ال للوطن البديل وال للتوطين وال لنقل "أطلقها في الزرقاء 

  ".السفارة األمريكية للقدس

وأشار المعايطة الى ان األردن فتح أبوابه 
 وأراضيه إلغاثة الفلسطينيين ومد يد العون وجسوره

والمساعدة لهم، فكان األردن حامال لراية ولواء الدفاع 
عن فلسطين، وخاض الجيش المعارك والحروب وقدم 

  . الشهداء

من جهتها قالت رئيسة المؤتمر فاطمة حماد، 
ان المؤتمر يجسد رسالة وطنية لتصل الى كل من يؤمن 

لقضية الفلسطينية بقيادة جاللة بالدور التاريخي تجاه ا
الملك عبد اهللا الثاني، حيث يهدف المؤتمر الى عرض 

دور الهاشميين في رعاية المقدسات اإلسالمية 
ٕوالمسيحية في القدس وابراز الدعم التاريخي للفلسطينيين 

   في إقامة دولتهم المستقلة

بدوره بين رئيس لجنة تحسين خدمات مخيم 
ٕن الوطن يكبر بأبنائه وارادة الزرقاء عامر جادو، ا

األردنيين وصالبتهم التي لن تسمح إال ببقاء األردن 
ًصامدا في وجه التحديات ومدافعا عن القضايا العربية 

   وعلى رأسها القضية الفلسطينية

ويناقش المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا ،سبعة 
التأكيد على الوصاية الهاشمية : محاور رئيسية وهي 

دسات اإلسالمية بالقدس، رعاية المقدسات على المق
المسيحية في القدس، دور األردن السياسي في نصرة 
القضية الفلسطينية، العالقات المميزة بين الشعبين 
األردني والفلسطيني، دور وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

في تقديم خدماتها لالجئين " األونروا " الفلسطينيين 
 الفلسطينية ودورها في خدمة الفلسطينيين، نضال المرأة

القضية الفلسطينية، ودور النقابات العمالية في نشر 
  .الوعي اإلنساني لخدمة القضية الفلسطينية

  ٦ص ٢٦/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

مشاركة األردن في ورشة البحرين : سياسيون
 الملك" الءات"ال تتعارض مع مواقف عمان و

 

عاصمة تلتئم في ال – عمان – زايد الدخيل
البحرينية، المنامة، اليوم الثالثاء، ورشة عمل اقتصادية 
لطرح سيناريوهات التعاون االقتصادي العربي اإلسرائيلي 

تطوير وبناء البنى التحتية لبعض "والدولي من أجل 
 مليار ٦٥مناطق السلطة الفلسطينية ومحاولة جمع مبلغ 

دن دوالر تشمل مساعدة دول الجوار الفلسطيني مثل األر
  .، وفق ما يقول القائمون على الورشة"ومصر ولبنان
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المشاركة األردنية في أعمال الورشة التي تحمل 
، تمثلت باألمين العام )السالم من أجل االزدهار(عنوان 

لوزارة المالية فقط ما يشير فوق مراقبين إلى تأكيد 
الموقف األردني الواضح بأن ال طرح اقتصاديا يمكن أن 

لحل سياسي ينهي االحتالل ويلبي جميع يكون بديال 
  .الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

ويقول العين توفيق كريشان، إن التمثيل األردني 
بأعمال الورشة يحمل معه رسائل بأن حضور المملكة 
يأتي لالستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق المبادئ 
 األردنية الثابتة بأن القضية الفلسطينية هي القضية
المركزية األولى، وأن ال بديل لحل الدولتين الذي يضمن 
جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، 
ٕوفي مقدمتها حقه في الحرية واقامة دولة على ترابه 
الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم 

  .العربية

وأوضح كريشان، أن طبيعة مشاركة األردن 
رشة ستنحصر في االستماع لما سيطرح، وأسبابها في الو

ُوفي حال طرح شيء ال يقبله األردن فالموقف سيكون 
بكل بساطة، وهو أمر أكده األردن في أكثر من " ال"

مناسبة في الماضي بما ينسجم مع الثوابت التي يعرفها 
  .ٕالجميع، واذا طرح شيء إيجابي سيتعامل األردن معه

سبق كامل من جهته، يؤكد وزير الخارجية األ
أبو جابر، أن المشاركة األردنية في أعمال الورشة تأتي 

، أعلن عنها جاللة الملك عبد "الءات ملكية ثالث"وسط 
اهللا الثاني، وهي ال للتوطين أو الوطن البديل أو التخلي 

  .عن القدس، وال طريق باتجاه التسوية إال حل الدولتين

وشدد أبو جابر على أن مشاركة األردن في 
لورشة ال يتعارض مع مواقفه المعلنة، والمملكة حريصة ا

على المشاركة وحضور جميع االجتماعات المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية، دون أي التزام مسبق بمخرجات 
تتعارض مع مصالحة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 

والحلول السياسية، التي تتعارض مع دوره وثوابته 
  .تجاهها

مر الذي يستمر حتى يوم غد ويستهدف المؤت
جذب استثمارات إلى المنطقة تتزامن مع الطروحات 
األميركية للسالم الفلسطيني اإلسرائيلي، في إطار خطة 
 الواليات المتحدة للسالم في الشرق األوسط والمعروفة بـ

  ."صفقة القرن"

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 
ة، بأن األردن في الصفدي، صرح في أكثر من مناسب

  .حال مشاركتة بالورشة، سيؤكد على ثوابته

من جهته، يؤكد الوزير األسبق مجحم الخريشا 
أهمية مشاركة األردن في أعمال الورشة، رغم تعالي 
األصوات المطالبة بعدم مشاركتها ومقاطعتها، مرجعا 
السبب إلى ضرورة االشتباك اإليجابي في المشاركة والذي 

 دائما، للتأكيد على ثوابته فيما يتعلق يقوده األردن
  .بالقضية الفلسطينية

ويشارك في الورشة؛ وزراء مالية ورجال أعمال 
هدف " بارزين وممثلو مجتمع مدني في المنطقة، بـ
  ."تشجيع االستثمار في األراضي الفلسطينية المحتلة

يشار إلى أن الواليات المتحدة؛ بصدد اإلعالن 
ٕ بين فلسطين واسرائيل في إطار عن خطة لتسوية الصراع

في منتدى البحرين " صفقة القرن" ما يسمى بـ
االقتصادي، في حين أعلن الفلسطينيون رفضهم لها، 
كونهم يشككون بنزاهة الطرف األميركي كوسيط، بخاصة 
بعد اعتراف الرئيس األميركي دونالد ترامب بأن القدس 

ب إلى عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارة بالده من تل أبي
  .المدينة المقدسة

واعتبر الفلسطينيون الخطوات األميركية األخيرة، 
ًخروجا على مقررات الشرعية الدولية ومجلس األمن التي 
تعتبر القدس الشرقية منطقة تحتلها إسرائيل، وال يجوز 
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المس بطابعها القائم قبل االحتالل، أو تغيير وضعها 
 .الجغرافي والسكاني

  ٢ ص٢٦/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

فرصة "كوشنير يقترح على الفلسطينيين 
  لتحقيق السالم عبر االقتصاد" القرن

  

أطلق جاريد كوشنر  –) ب.ف.أ (–المنامة 
في المنامة الثالثاء، خطة السالم  ترامب مستشار دونالد

من بوابة  األوسط -  الشرق# ية لحل النزاع فياألميرك
االقتصاد، داعيا الفلسطينيين الذين يقاطعون ورشة 

فرصة "المنامة إلى إعادة النظر في موقفهم مما اعتبره 
 ."القرن

هي أول " من السالم إلى االزدهار"وورشة 
ّوتركز . مؤتمر علني حول الخطة التي طال انتظارها

الورشة على الشق االقتصادي فقط، علما أن الجانب 
ّالسياسي الذي من المستبعد أن ينص على قيام دولة 
ُفلسطينية مستقلة، قد ال يكشف عنه قبل تشرين الثاني ّ/ 

 .نوفمبر المقبل

ترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها وتق
ٕخمسين مليار دوالر غالبيتها لصالح الفلسطينيين، وايجاد 
مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم 

 .ّالمحلي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام

ّلكن الفلسطينيين يقاطعون الورشة، قائلين أنه 
 قبل التطرق إلى ال يمكن الحديث عن الجانب االقتصادي
 .الحلول السياسية الممكنة لجوهر النزاع

وقال كوشنر في كلمة خالل الجلسة االفتتاحية 
التوافق حول مسار "للورشة التي تستمر يومين إن 

اقتصادي شرط مسبق ضروري لحل المسائل السياسية 
 ."ّالتي لم يتم ايجاد حل لها من قبل

 ، صهر ترامب وصديق) عاما٣٨(لكن كوشنر 
عائلة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال في 
ّخطاب طغت عليه األرقام وبدا فيه وكأنه رجل أعمال يقدم 
عرضا على شاشة، أن التوصل إلى حل سياسي أمر ال 

 .يمكن تجاوزه

النمو االقتصادي واالزدهار للشعب "وأوضح أن 
 الفلسطيني غير ممكنين من دون حل سياسي دائم وعادل
للنزاع، يضمن أمن إسرائيل ويحترم كرامة الشعب 

 ."الفلسطيني

ّوأقر بوجود شكوك حيال نوايا ترامب الذي 
ّاعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل، إال أنه دعا  ّ
الفلسطينيين رغم ذلك إلى تبني الجانب االقتصادي من 

 .الخطة قبل الدخول في السياسة

ّهي أنه (...) رسالتي "ّوتوجه للفلسطينيين قائال 
رغم ما يقول اولئك الذين خذلوكم في الماضي، الواليات 

 ."ّالمتحدة لم تتخل عنكم

ّواعتبر أن الخطة األميركية لتحقيق السالم هي 
بعدما ُأطلق عليها في االعالم تسمية " فرصة القرن"
يجب اإلشارة إلى هذا الجهد "وأوضح ". صفقة القرن"

ّعلى أنه فرصة القرن إذا تحلت القي ادة بالشجاعة ّ
 ."لمواصلتها

ويرى الفلسطينيون أن الخطة األميركية لتحقيق 
 .السالم تهدف إلى تصفية قضيتهم

ّوالثالثاء، أكد أمين سر منظمة التحرير  ّ
رغم أن هذه الحمالت "ّالفلسطينية صائب عريقات 

التحريضية تهدف إلى إذعان وتركيع شعب فلسطين 
ميركية واإلسرائيلية، إال وقيادته لإلمالءات والتهديدات األ

أن شعبنا ملتزم بالدفاع عن حقوقه غير القابلة 
 ."للتصرف

. بالمقابل، انتقدت إسرائيل السلطة الفلسطينية
ال أستطيع أن أفهم كيف يرفض "وقال نتانياهو 
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الفلسطينيون الخطة األميركية قبل أن يستمعوا الى 
 ."تفاصيلها

غربية وشهدت عدة مدن فلسطينية في الضفة ال
ّالمحتلة احتجاجات شارك فيها مئات، معبرين عن 

 .رفضهم للمؤتمر االقتصادي

وتسود عالقات سيئة بين الواليات المتحدة 
ّوالسلطة الفلسطينية منذ قرر ترامب االعتراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها في 

٢٠١٧. 

وتواجه الدول العربية المشاركة في ورشة 
 .لبحرين ضغوطا من الفلسطينيينا

، ال تقيم إسرائيل ٢٢ وبين الدول العربية الـ
. عالقات دبلوماسية كاملة سوى مع األردن ومصر

ويشارك هذان البلدان في ورشة البحرين على مستوى 
 .وكالء وزارة المالية، وكذلك المغرب

ّوأكدت السعودية الثالثاء، التي أوفدت وزير 
ان على رأس وفد يضم مسؤولين ماليتها محمد الجدع
دعمها جميع الجهود الدولية التي "آخرين، في بيان 

 ."تهدف إلى ازدهار المنطقة

موقفها الراسخ تجاه "ّوجددت الرياض تأكيد 
ّالقضية الفلسطينية وحلها وفق مبادرة السالم العربية 

 ١٩٦٧بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 
 ."المحتلة" قيةوعاصمتها القدس الشر

ومن بوابة االقتصاد، جمعت اإلدارة األميركية في 
الفندق الفخم في البحرين في قاعة حفل العشاء 
االفتتاحي مساء الثالثاء، مسؤولين من دول خليجية 
وعربية، مع مسؤولين غربيين، وممثلين إلسرائيل التي ال 

 .تقيم عالقات دبلوماسية مع البحرين

ائيليون في البحرين بعدما ويتواجد صحافيون إسر
حصلوا على تصريح خاص من البيت األبيض لحضور 
. المؤتمر االقتصادي، في سابقة في المملكة الخليجية

وتحظر غالبية الدول العربية دخول اإلسرائيليين، 
وتجد دول الخليج نفسها .باستثناء من يملكون جوازا ثانيا

ّالقلق حيال إيران، األمر الذي يعززه  إسرائيل تتشارك مع
وبحسب ريتشارد .التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن

لوبارون، وهو ديبلوماسي أميركي سابق في الشرق 
ّاألوسط، فإن إدارة ترامب كانت تدرك تماما أن 

 .شاركوا في المؤتمرالفلسطينيين لن ي

أوضح " اتالنتيك كاونسيل"لكن الباحث في مركز 
ّأن المؤتمر في البحرين سيتيح فرصة لكوشنر ليدعي أن  ّ
القادة الفلسطينيين ال يهتمون بمصالح شعبهم، بينما 

 .يقوم هو بتقديم مصالح إسرائيل

  ٢٦ ص٢٦/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ة القرن صفق: النيابية" اإلصالح"اإلسالميون و
  مؤامرة الستهداف القضية الفلسطينية

 

ّاعتصم عدد من أعضاء الحركة اإلسالمية، مساء 
اليوم الثالثاء، أمام مقر حزب جبهة العمل اإلسالمي، 
ًاحتجاجا على مشاركة األردن بورشة البحرين، الفتين إلى 
أن إرادة الشعبين األردني والفلسطيني ستسقط صفقة 

  .القرن

ب جبهة العمل اإلسالمي وكتلة وأكد كل من حز
اإلصالح النيابية على رفض المشاركة األردنية في مؤتمر 
البحرين ورفض كل ما ينبثق عن هذا المؤتمر من إجراءات 
ضمن ما يسمى بصفقة القرن، لما تمثله من مقدمة عملية 
وهيكلة اقتصادية ومالية لتصفية القضية الفلسطينية على 

صفقة القرن المشؤومة التي حساب األردن، فيما عرف ب
  .أعلنها ترمب

وقال كل من األمين العام للحزب المهندس مراد 
العضايلة ورئيس كتلة اإلصالح الدكتور عبداهللا العكايلة في 
مؤتمر صحفي عقد اليوم إن مشاركة الحكومة في مؤتمر 
البحرين ولو بمستوى أمين عام وزارة المالية مشاركة مدانة 



  
  ٩٩ 

نها مصادمة للموقف الرسمي الذي أعلنه بكل المقاييس، وا
الملك عبداهللا الثاني، وللموقف الشعبي والنيابي على حد 

  .سواء

وطالبا بموقف موحد حازم وصلب وحاسم على 
المستوى الشعبي والقوى السياسية والبرلمان والحكومة، 

مهزلة ما عرف بصفقة "صلب، وحازم تجاه ما وصفوه بـ
، وذلك عبر "منعقدة في البحرينالقرن، ومقدمتها الورشة ال

الرفض القاطع لها، والتعبئة الجماهيرية ضدها لما تمثله 
من مؤامرة تستهدف األردن كما تستهدف فلسطين، معتبرين 
أن إرادة الشعب األردني والفلسطيني، وثباتهما على 

  .حقوقهما، سيسقط هذه المؤامرة

وشددوا على ضرورة التحرك برلمانيا وحكوميا 
ٕا في مجال األردن الحيوي عربيا واقليميا ودوليا، على وحزبي

مستوى االتحادات البرلمانية، وعلى مستوى القمم العربية 
واإلسالمية للحكومات الداعمة لحق األمة في فلسطين، 
ورفض اإلحتالل الصهيوني لها، وإليجاد رأي عام عربي 
ٕواسالمي ودولي داعم للموقف األردني، ومواجه خطط 

مة ومؤامراتهم ضدها، مؤكدين أن األردن سيبقى أعداء األ
دوما السند والظهير للقدس وفلسطين، وسيبقى األردن 

  .أرض الحشد والرباط

  ٢٦/٦/٢٠١٩موقع أحداث اليوم 

* * * * *  

مؤتمر البحرين مقدمة : االخوان المسلمين
.. لتصفية القضية الفلسطينية برؤية صهيونية

 ومخرجاته ال تمثل الشعوب
  

 جماعة االخوان المسلمين رفضها وادانتها جددت
ّالنعقاد مؤتمر البحرين الذي يبحث الشق االقتصادي في 

، كما أكدت ادانتها مشاركة األردن في هذا "صفقة القرن"
المؤتمر بخالف االرادة الشعبية، مشيرة في ذات السياق 
إلى أن مخرجات هذا المؤتمر لن تمثل الشعوب العربية 

  .شعبين األردني والفلسطينيوفي مقدمتها ال

وقال الجماعة في بيان صحفي قبيل ساعات من 
انعقاد المؤتمر، الثالثاء، إن هذا المؤتمر هو مقدمة 
لصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية 

استثمرت حالة التشرذم في "برؤية صهيونية متطرفة 
  ".النظام الرسمي العربي

بحرين يهدف إلى ترسيم ولفتت إلى أن مؤتمر ال
واقع جديد يراد من خالله إدماج الكيان الصهيوني في 
المنطقة وحرف بوصلة الصراع معه وقلب أولوياته، 
والتفريط بالثوابت التي تجمع عليها األمة تجاه قضيتها 

  >>...األولى

  ٢٦/٦/٢٠١٩ - ٢٤االردن 

* * * * *  

الملك يبحث مع عباس تطورات القضية 
  الفلسطينية

  

جاللة الملك عبداهللا الثاني   بحث– بترا –عمان 
في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
اليوم األربعاء، آخر التطورات المرتبطة بالقضية 
الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمرين 

  .بين الجانبين

أكد جاللة الملك، خالل االتصال، وقوف األردن و
لى جانب األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم الكامل إ

ٕالمشروعة والعادلة واقامة دولتهم المستقلة على خطوط 
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 

  . الشرقية

وثمن الرئيس الفلسطيني مواقف األردن الثابتة 
  .بقيادة جاللة الملك في دعم القضية الفلسطينية

 ٢ ص٢٧/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  
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البرلمان العربي يطالب رومانيا بعدم نقل 
  سفارتها للقدس

البرلمان العربي من  طالب –  بترا–القاهرة 
جمهورية رومانيا بعدم نقل سفارتها لدى القوة القائمة 

إلى مدينة القدس المحتلة وااللتزام ) إسرائيل(باالحتالل 
بقرارات األمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي 

 .لقانوني القائم للمدينة المقدسةوا

ّوشدد رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم 
السلمي في رسائل وجهها لرئيس جمهورية رومانيا 
ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، ان اعتزام 
رومانيا نقل سفارتها للقدس يمثل انتهاكات للقانون 

 موقف الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحول جذري في
الجمهورية من عملية السالم في الشرق األوسط والتي 
كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين 

١٩٨٨. 

وأكد في بيان له اليوم االربعاء، أن أي قرارات أو 
إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو 
تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وتعتبر 
ًالغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثاال لقرارات مجلس األمن 

 .ذات الصلة

 ١٨ ص٢٧/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  "األقصى"االحتالل يهاجم الرئيس التشيلي لزيارته 
احتجت إسرائيل األربعاء على زيارة  -) ب.ف.أ(

الرئيس التشيلي سيبستيان بينيرا للمسجد األقصى في 
 .رفقة وزير فلسطينيالقدس الشرقية المحتلة ب

بدأ الرئيس التشيلي اإلثنين زيارة إلى إسرائيل 
واألراضي الفلسطينية، وقام الثالثاء بجولة في مجمع 
المسجد األقصى رافقه فيها مسؤولون فلسطينيون بينهم 
وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي 

الهدمي ونشرت صورهما معا على مواقع التواصل 
  .االجتماعي

ويعتبر المسجد األقصى الذي يعرف عند اليهود 
بالقرب من الحائط الغربي، أحد أكثر ” جبل الهيكل“باسم 

  .>>...القضايا حساسية في النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني

ُويسمح لليهود بزيارة الموقع خالل أوقات ... <<
  .ُمحددة، ولكن تمنع عليهم الصالة فيه لتجنب التوترات

يسرائيل "لخارجية اإلسرائيلي ووفقا لوزير ا
 "رودريغو فيرنانديز" فقد تم توبيخ السفير التشيلي "كاتس

ًانتهاكا “ على اعتبار أن الزيارة تمثل "بينيرا"بسبب زيارة 
  .”للوائح واالتفاقات المسبقة

وقال وزير الخارجية اإلسرائيلي في تغريدة له 
يجب فصل حرية العبادة التي “على تويتر األربعاء 

تراقبها إسرائيل أكثر من أي شخص آخر، عن حماية 
  .”سيادتنا على جبل الهيكل

وتتم زيارات كبار الشخصيات األجنبية للموقع 
  .بالتنسيق مع المسؤولين اإلسرائيليين” المضطرب“

وبحسب مصدر رسمي في الوفد التشيلي فإن 
ورسميا شارك فيها وفد تشيلي “، ”خاصة“الزيارة كانت 

  .>>...”فقط

 ٢٧/٦/٢٠١٩وقع كرمالكم اإلخباري م

* * * * *  

".. مؤتمر البحرين"الفلسطينيون يصعدون ضد 
  وكوشنر يدعوهم للمشاركة بالخطة األميركية

  

 اختتمت –عواصم  – وكاالت – نادية سعد الدين
مساء أمس ورشة عمل في المنامة أطلقت فيها واشنطن 

شار الجانب االقتصادي من خطتها للسالم مع اتهام مست
البيت األبيض جاريد كوشنر القيادة الفلسطينية بالفشل 

” الباب ما يزال مفتوحا“في مساعدة شعبها مؤكدا أن 
  .أمامها
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وقال كوشنر أن الباب ما يزال مفتوحا أمام 
الفلسطينيين لالنضمام إلى خطة السالم األميركية التي لم 

لو أرادوا فعال “تتضح معالمها السياسية بعد، قائال 
سين حياة شعبهم، فإننا وضعنا إطار عمل عظيما تح

  .”يستطيعون االنخراط فيه ومحاولة تحقيقه

وقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنه ال يمكن 
الحديث عن الجانب االقتصادي قبل التطرق إلى الحلول 

  .السياسية الممكنة لجوهر النزاع

وأضاف كوشنر أن اإلدارة األميركية ستبقى 
لقد تركنا الباب مفتوحا طوال “ مضيفا ،”متفائلة“

وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها ، ”الوقت
ٕخمسين مليار دوالر لصالح الفلسطينيين، وايجاد مليون 
فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، 
على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت 

  .األبيض

ية بارتياب كبير إلى وتنظر القيادة الفلسطين
كوشنر الذي تربطه برئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
ٕنتنياهو صداقة عائلية، والى ترامب الذي اتخذ خطوات 

  .عديدة لدعم إسرائيل مخالفا االجماع الدولي

يأتي ذلك في ظل تواصل ردود الفعل الفلسطينية 
ومؤتمر البحرين، حيث عمت ” لصفقة القرن“الرافضة 

اجات والتظاهرات الشعبية العارمة في أنحاء االحتج
مختلفة من األراضي المحتلة لتأكيد رفض محاوالت 

  .تصفية القضية الفلسطينية

فيما شهدت عدة دول أوروبية وقفات احتجاجية 
أمام السفارات األميركية، بمشاركة العشرات من أبناء 
الجاليات الفلسطينية والعربية واإلسالمية والمتضامنين 

وروبيين، والذين رفعوا خاللها األعالم الفلسطينية األ
وورشة ” صفقة القرن“واليافطات التي تؤكد رفض 

  .البحرين

وفي الضفة الغربية المحتلة، أكدت عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي في 

” إهانة لذكائنا“مؤتمر صحفي أن المقترح األميركي 
  .”عن الواقعمنفصل تماما ”و

السالم االقتصادي الذي تم “وقالت عشراوي أن 
تقديمه مرارا والذي فشل في التحقق كونه ال يتعامل مع 
ٕالمكونات الحقيقية للسالم، يتم تقديمه مرة أخرى، واعادة 

  .”تدويره مرة اخرى

وانتقدت عشراوي عدم التطرق إلى االحتالل 
ي مؤتمر اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وال ذكره ف

  .”لم يتم ذكر االحتالل وال لمرة واحدة“المنامة مؤكدة 

وتسود عالقات سيئة بين الواليات المتحدة 
والسلطة الفلسطينية منذ قرر ترامب االعتراف بالقدس 

  .عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إليها

وفي المنامة، أكدت المديرة العامة لصندوق النقد 
غارد أن النمو االقتصادي الكبير ممكن الدولي كريستين ال

في األراضي الفلسطينية المحتلة، في حال أظهرت كافة 
  .ً سريعاًاألطراف التزاما

وحذر صندوق النقد الدولي مرارا من التدهور 
الحاد في االقتصاد الفلسطيني مع عدم حصول السلطة 
الفلسطينية على أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل 

بب اقتطاعها، باإلضافة إلى الحصار بجبايتها بس
المفروض على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة 

  .حماس منذ أكثر من عشر سنوات

في حال هناك خطة “وبحسب الغارد، فإنه 
اقتصادية وحاجة ملحة، فاألمر يتعلق بالحفاظ على 

لتحقيق ذلك ال بد من نوايا حسنة من “ورأت أنه . ”الزخم
لمستويات القطاع الخاص والعام قبل الجميع على كل ا

  .”والمنظمات الدولية واالطراف على االرض وجيرانهم
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وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن 
للمملكة، مشيرا الى ” مهمة للغاية“القضية الفلسطينية 

  . ”كل ما يجلب االزدهار لهذه المنطقة“أن بالده ستدعم 

اجة المنطقة بح“وقال الوزير السعودي أن 
  .”ماسة إلى االزدهار واألمل

من جانبه، قال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون 
المالية عبيد حميد الطاير الذي شارك في المنتدى أنه 
يتوجب على المنظمات الدولية دعم هذه الخطة للتقليل 

  .من المخاطر

علينا أن نمنح هذه المبادرة فرصة وعلينا “وتابع 
  .” لهاأن نناقشها ونحاول الترويج

وحضر صحفيون إسرائيليون مؤتمر البحرين 
بعدما حصلوا على تصريح خاص من البيت األبيض 
لحضور المؤتمر االقتصادي، في سابقة في المملكة 

وتحظر غالبية الدول العربية دخول . الخليجية
  .اإلسرائيليين، باستثناء من يملكون جوازا ثانيا

ة لكن ال يشعر الجميع بالتفاؤل إزاء الخط
وأعرب مركز صوفان للدراسات عن شكوكه في . األميركية

إمكان النظر إلى الواليات المتحدة كوسيط محايد بعد 
خطوات ترامب، بما في ذلك وقف تمويل وكالة غوث 

وقال المركز ومقره  .وتشغيل الالجئين الفلسطينيين
” بالنسبة ألي شخص يراقب الوضع عن كثب“نيويورك 

تبدو كأنها مضيعة “منامة فإن ورشة العمل في ال
  . >>...”للوقت

وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر، أعلنت ... <<
ُسلطنة عمان عزمها على افتتاح سفارة في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، بحسب بيان صادر عن وزارة 

وهذه ستكون أول سفارة لدولة . ُالخارجية العمانية
   .خليجية في األراضي الفلسطينية المحتلة

استمرارا لنهج “قالت الوزارة إن الخطوة تأتي و
، مؤكدة أنها ”السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق

ًسترسل وفدا إلى مدينة رام اهللا لمباشرة إجراءات فتح 
  .>>...السفارة

وبموازاة ذلك؛ تمكن مؤتمر الدول المانحة ... <<
لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

، الذي اختتم أعماله اول من ”األونروا“يين الفلسطين
 ماليين دوالر ١١٣أمس في نيويرك، من جمع أكثر من 

، التي أعلنت ”األونروا“وحصلت  .لدعم ميزانية الوكالة
 مليون دوالر لعام ٢١١قبل أيام عن عجز مالي يبلغ 

، على دعم ممثلي الدول والمؤسسات المشاركة ٢٠١٩
للتعهدات، الذين أجمعوا على في مؤتمرها السنوي الدولي 

في المحافظة على حقوق وكرامة ” األونروا“أهمية دور 
 مليون الجئ فلسطيني في مناطق ٥,٤ألكثر من 

” األونروا“وأكد المؤتمر مركزية عمل  .عملياتها الخمس
في استقرار وتنمية الشرق األوسط، ومساهمتها القيمة 

ينيين، من على صعيد التنمية البشرية لالجئين الفلسط
خالل التعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين 

 ٢٠٣٠ًوالتمكين االقتصادي، تماشيا مع برنامج عمل 
  .للتنمية المستدامة

وطالب األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس، الدول األعضاء في المنظمة الدولية؛ بتمكين 

ار عملها ومواصلة تمويلها لضمان استمر” األونروا“
المهم، حيث يقع على المحك؛ التعليم لنصف مليون 
طفل، وثمانية ماليين زيارة إلى منشآت الرعاية الصحية 

ٕسنويا، واغاثة طارئة لـ   مليون شخص في غزة، ١.٥ً
” األونروا“التي يعتمد مليون الجئ فلسطيني فيها على 

  .”للحصول على غذائهم

 بيير بدوره، اعتبر المفوض العام لألونروا،
ًكرينبول، أن المؤتمر شهد سخاء كبيرا في دعم الوكالة،  ً

الوضع المالي الحالي للوكالة سيكون “ًمنوها إلى أن 
ًصعبا بالنسبة لعمليات الطوارئ في غزة وسورية 
ولمدارسها، وتأمين الغذاء لمليون الجئ في قطاع غزة، 
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والتعليم النوعي ألطفال الالجئين الفلسطينيين، فلسطين، 
 ألف ٤٠٠دا المساعدة النقدية األساسية ألكثر من ع

الجئ في سورية، حيث ستتأثر بشكل حاد إذا لم تتم 
، والتي ″٢٠١٩تغطية االحتياجات المالية لألونروا لعام 

 . مليار دوالر١.٢ًقدرها كرينبول سابقا بنحو 

 ١٨ ص٢٧/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الحقوق الوطنية ليست عقارات تباع : عباس
شترى والحل السياسي يجب أن يسبق أي وت

  مشاريع اقتصادية

  

أكد رئيس دولة فلسطين  –  وكاالت– رام اهللا
محمود عباس، أن الحقوق الوطنية ليست عقارات تشترى 

  .وتباع باألموال

وشدد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره 
التشيلي سباستيان بانييرا، في مقر الرئاسة بمدينة رام 

أن التوصل للحل السياسي الذي يضمن اهللا أمس، على 
الحرية والكرامة واالستقالل والعدالة لشعبنا، يجب أن 
يسبق أي برامج أو مشاريع اقتصادية، ألن ذلك من شأنه 
أن يخلق االستقرار واألمن للجميع، لذا لم تشارك فلسطين 
في ورشة العمل األميركية التي انعقدت منذ يومين في 

  .المنامة

قامت به اإلدارة األميركية من قرارات وأكد أن ما 
حول رفع ملفات القدس واالستيطان والالجئين واألمن من 
ٕعلى طاولة المفاوضات، واصدارها قرارات عقابية ضد 
شعبنا الفلسطيني، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية 
السالم، وشجع حكومة االحتالل اإلسرائيلي على اعتبار 

م الجوالن السوري، القدس عاصمة موحدة لها، وض
والتلويح بضم أجزاء من األراضي الفلسطينية المحتلة في 

 في محاولة منها لفرض سياسة األمر ،)c (المنطقة
الواقع بالقوة، وهو ما رفضناه ورفضه العالم أجمع، لما 

يشكل من مخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية 
  .الدولية

زال وشدد على أنه بالرغم من كل ذلك مان
متمسكين بالسالم وفق المرجعيات الدولية واالتفاقيات 
الموقعة ومبادرة السالم العربية، وعلى استعداد للعمل مع 
آلية دولية متعددة األطراف لرعاية المفاوضات، ومواصلة 
بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين االقتصاد الفلسطيني، 

  .والتي يمكن أن يكون لتشيلي دور مهم فيها

ب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستكون لها وأعر
آثار إيجابية لفتح آفاق جديدة لتعزيز سبل التعاون بين 
شعبينا وبلدينا في المجاالت الدبلوماسية واالقتصادية، 
وتهيئة المظلة الالزمة لتشجيع رجال األعمال لالستثمار 
والتبادل التجاري، خاصة أن بعضا منهم تربطهم عالقات 

 مشيدة بما تم توقيعه من اتفاقيات خالل وثيقة بفلسطين،
 .هذه الزيارة

وأكد استعداد فلسطين ألن تكون جسرا لتعزيز 
  .عالقات الصداقة والتعاون بين تشيلي والدول العربية

وأشار إلى أنه أطلع الرئيس بانييرا على العديد 
من الموضوعات ذات االهتمام المشترك، وآخر تطورات 

 نواجهه من تحديات جسام األوضاع في فلسطين، وما
ومعاناة بسبب استيالء حكومة االحتالل اإلسرائيلي على 
أرضنا، ومواردنا الطبيعية، وأموال الضرائب الفلسطينية 
دون وجه حق، ومواصلة االعتداء على مقدساتنا 
المسيحية واإلسالمية، وعلى طابع وهوية مدينة القدس 

 مفتوحة الشرقية عاصمة دولتنا، التي نريدها مدينة
لجميع المؤمنين، وأتباع الديانات السماوية لزيارتها 
والعبادة فيها، األمر الذي يقوض فرص تحقيق السالم 

  .وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية

من جانبه، قال الرئيس التشيلي إن الطريق 
الوحيد للتوصل إلى السالم هو حل الدولتين، وللوصول 

  .ماد قرارات االمم المتحدةإلى هذا الحل يجب اعت
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وأكد أن تشيلي تعترف بحقوق الشعب 
الفلسطيني، خاصة اقامة دولته المستقلة ذات السيادة، 
وتشجع انضمام فلسطين لتكون عضوا في منظمة االمم 

  .المتحدة والهيئات التابعة لها

وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس عباس مواضيع 
ت، خاصة البعثات تهم البلدين في العديد من المجاال

الدراسية، والصحة، وهناك اتفاق في موضوع الجمارك، 
قبل ان أحضر الى فلسطين طلبت ان يكون هناك ": وقال

  .>>..."رمز خاص للمنتجات الفلسطينية في تشيلي

  ١٤ ص٢٨/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

عشراوي تدين الحملة اإلسرائيلية المستمرة على 
  الدولية لشعبناالقدس وتطالب بتوفير الحماية

عضو اللجنة التنفيذية  أدانت –  وفا-رام اهللا 
الحملة "لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، 

اإلرهابية المستمرة على القدس والمقدسيين، خاصة الهجوم 
العنيف والمستمر على العيساوية من قبل قوات االحتالل 

ت من منذ أيام، والذي أسفر عن إصابة واعتقال العشرا
  ". باردمأبناء البلدة وقتل الشاب محمد عبيد بد

وأضافت عشراوي في بيان لها، مساء اليوم 
إن احتجاز قوات االحتالل لجثمان الشهيد هو عمل "السبت، 

ًإجرامي ومجرد من اإلنسانية وهو جريمة مدانة أخالقيا 
ًوقانونيا وسياسيا ً."  

ضد هذه االنتهاكات المستمرة والمتصاعدة : "وقالت
القدس دليل إضافي على أهمية توفير الحماية للشعب 
الفلسطيني األعزل الذي يواجه هذا العدوان وحده وفي ظل 
استقواء إسرائيل باإلدارة األميركية الحالية، التي توفر لقوة 
االحتالل الحماية السياسية والدعم المطلق في ارتكاب 

  ".جرائمها النكراء

  ٢٩/٦/٢٠١٩ا وكالة األنباء الفلسطينية وف

* * * * *  

استبدال "ينتقد تصريحات غرينبالت : عريقات
 "اصطالح المستوطنات بمدن أو أحياء سكنية

 

 أكد أمين سر منظمة التحرير –  وكاالت– أريحا
الفلسطينية صائب عريقات، أن تصريحات المبعوث 
األميركي جيسن غرينبالت، أمام المؤتمر السنوي 

أمس، والتي قال ) سرائيليةإسرائيل اليوم اإل(لصحيفة 
يجب استبدال اصطالح المستوطنات بمدن أو “فيها 

أحياء سكنية تمهيدا للتعايش، وان إسرائيل لم تقم بأي 
أمر يستحق االنتقاد، واوقفنا استخدام اصطالح محتلة 

  . ”الن ذلك ليس العائق

تدل على مدى استخفاف هذا الفريق االستيطاني 
بالعرب وقضاياهم ) يدمانكوشنير، جرين بالت، فر(

واشار عريقات، ان جيراد كوشنير قد قال أثناء .العادلة
مبادرة السالم ال “كلمته أمام المجتمعين في المنامة 

يمكن ان تكون اساسا للسالم ولن نستخدم عبارة مبدأ 
وكذلك كلمة وزير المالية ” الدولتين الن ذلك غير واقعي

ي كلمته أمام األميركي ستيفن منوشين الذي قال ف
انه يرى في الغرفة الكثير من “المجتمعين في المنامة 

  .”األموال

جاء ذلك اثناء لقاء عريقات أمس الجمعة، مع 
وفدين أميركيين من أكاديميين ورجال دين ومؤسسات 
مجتمع مدني، والقنصل البريطاني العام فيليب هول كل 

  .على حدة

ودعا عريقات، جميع األطراف التي حضرت 
ًشة المنامة، إلى أن تصدر موقفا مشتركا تؤكد فيه ور

التزامها بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ الدولتين 
 بعاصمتها القدس ١٩٦٧على حدود الرابع من حزيران 

الشرقية، وحل قضية الالجئين استنادا للقرار االممي 
  .، واالفراج عن األسرى١٩٤
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إلجرامية كما دان عريقات بشدة االعتداءات ا
اإلسرائيلية على ابناء شعبنا في العاصمة المحتلة القدس 
الشرقية وخاصة بلدة العيسوية والتي ادت الى استشهاد 
الشاب األسير المحرر محمد سمير عبيد، وجرح عدد 
آخر من المواطنين إضافة إلى توزيع اخطارات لهدم 

ومنطقة الجبل . بنايات ومنشآت في اراضي كفر عقب
ٕدس، واقتحام بلدة العساكرة شرق بيت لحم، شمال الق

وسلفيت، واالعتقاالت في مختلف االراضي الفلسطينية 
  .>>...المحتلة

  ١٨ ص٢٩/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

أوقفت الدعم المالي عن الفلسطينيين : ترامب
  "سيئة"ألنهم يقولون أشياء 

 

 قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، –واشنطن 
ه أوقفت الدعم المالي المقدم للفلسطينيين اليوم السبت، إن

 .ألنه سمعهم يقولون أشياء سيئة

وأضاف ترامب أن بالده ستعيد الدعم المالي إلى 
الفلسطينيين في حال التوصل إلى صفقة تنهي الصراع 

 ٥٥٠كنا ندفع للفلسطينيين : "ًالفلسطيني اإلسرائيلي، متابعا
ويل ألنه قبل عام مليون دوالر سنويا وقمت بإيقاف هذا التم

   ".سمعتهم يقولون أشياء سيئة

الفلسطينيين يرغبون في إبرام : "ًواستطرد قائال
ً، مشيرا إلى أن بالده قطعت "اتفاق وأتفهم موقفهم ووضعهم

 .المساعدات عنهم إلجبارهم على العودة إلى المفاوضات

وأشار ترامب إلى أن عالقته ليست جيدة مع بعض 
 على عكس ما يجري مع قادة االحتالل، القادة الفلسطينيين،

ًمنوها إلى أن الصفقة أجلت ألن بنيامين نتنياهو يواجه 
  . مشاكل وال يستطيع تشكيل الحكومة

  ٢٩/٦/٢٠١٩قدس اإلخبارية 

* * * * *  

أميركا للتخلي عن في دعوات : فورين بوليسي
  خطة كوشنر الفاشلة

 

 دعا ثالثة من المسؤولين – فورين بوليسي
ركيين السابقين والباحثين في شؤون الشرق األمي

األوسط، في مقال مشترك، اإلدارة األميركية للتخلي عن 
" صفقة القرن"خطتها للسالم بين إسرائيل والفلسطينيين 

كتب المقال نائب مساعد .والتركيز على حل لقطاع غزة
للمعونة ) ٢٠١٧ إلى ٢٠١٠(المدير اإلداري السابق 

ٕوسط هادي آمر، وايالن األميركية في الشرق األ
مركز "غولدنبيرغ مدير برنامج أمن الشرق األوسط بـ 

رئيس موظفي المبعوث الخاص " األمن األميركي الجديد
للمفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية الذي كان يساعد 
وزير الخارجية األميركي األسبق جون كيري في مبادرته 

الشرق للسالم، وناتان ساكس الباحث بمركز سياسات 
  .األوسط بواشنطن

وأكد الثالثة أن خطة السالم التي يشرف عليها 
جاريد كوشنر صهر الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ٕفاشلة، وان ورشة البحرين فشلت تماما في التقريب بين 

  .طرفي الصراع

  معالجة الوضع بغزة

وقالوا إذا كانت واشنطن ترغب في مساعدة 
عليها أن تتخلى عن خطة الفلسطينيين واإلسرائيليين ف

كوشنر التي رفضها الفلسطينيون، وأال تفكر مرة أخرى 
 على – بدال من ذلك –ّفي وضع خطط شبيهة، وتركز 

موضوع ملموس يخاطب الصراع المستمر حاليا بين غزة 
 .ٕواسرائيل

واقترح المقال ثالثة أشياء يجب أن تعمل عليها 
موجود حاليا واشنطن وهي، أوال تعزيز الفريق الدولي ال

والمكون من مصر ومكتب المنسق األممي الخاص 
لعملية السالم في الشرق األوسط الذي ظل يفاوض 
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والسلطة " حماس"إسرائيل وحركة المقاومة اإلسالمية 
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لمخاطبة 
القضايا اإلنسانية على المدى القصير والقضايا السياسية 

دى الطويل لتجاوز الحلقة المفرغة من العنف على الم
  ".الفارغ من أي معنى"

  البطالة والتعليم والماء والكهرباء

 على واشنطن أن تعمل على معالجة -ثانيا
الوضع اإلنساني الصعب في غزة، إذ تبلغ نسبة البطالة 

، وهي األعلى في العالم ويبلغ متوسط دخل %٥٢فيها 
يركي، وذلك بتوفير حرية الفرد أقل من ألفي دوالر أم

التنقل وتشجيع إسرائيل على السماح آلالف قليلة من 
سكان غزة للعمل في إسرائيل وهو اقتراح توافق عليه 

  .المؤسسة األمنية اإلسرائيلية

كذلك في الشأن اإلنساني، يقترح كتاب المقال 
أن تبذل واشنطن جهودا لتوفير مزيد من مياه الشرب 

ئهما من إسرائيل أو مصر، وأن والكهرباء لغزة بشرا
تستأنف أميركا تمويلها للوكالة األممية المسؤولة عن 

، ) ألفا٢٥٠(تعليم األطفال الفلسطينيين في غزة 
ويحذرون من أن عدم فعل ذلك سيجبر هؤالء األطفال 

  ".حماس"لاللتحاق بمدارس 

  اتفاقيات ثالثية بدال من الثنائية

الواليات   يعمل لثالثي المكون من–ثالثا 
المتحدة ومصر واألمم المتحدة على جذب المجتمع 
الدولي لدعم اتفاقية ثالثية بين إسرائيل وحماس والسلطة 
الفلسطينية، ألن الجهود السابقة فشلت بسبب التركيز 
على اتفاقيتين منفصلتين بين إسرائيل وكل من حماس 
والسلطة الفلسطينية، وألن المسارات المنفصلة تجعل أحد 

طرفين الفلسطينيين يفسد االتفاق الثنائي الذي ال ال
 .يشارك فيه مع إسرائيل

  

  

  االنفاق مقابل تخفيف الحصار

وذكر المقال أن على حماس الموافقة على وقف 
طويل إلطالق النار مع إسرائيل وتدمير كل األنفاق مقابل 
ُتخفيف الحصار اإلسرائيلي، وهو أمر قال الكتاب إنه 

 بين الجانبين، باإلضافة إلى تأكيد موضوع تفاوض كان
حماس دور منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها قائدة 
للشعب الفلسطيني مقابل حصولها على نصيب في عملية 
صناعة القرار داخل المنظمة، وأن تكون للسلطة 
الفلسطينية مسؤولية جزئية في حكم غزة، األمر الذي 

  .سيخفف على حماس بعض العبء

 هذه الصفقة بأنها مفيدة إلسرائيل ووصف المقال
بحصولها على تهدئة الوضع الذي يتطلع إليه مواطنوها، 
ومفيدة لحماس التي لن تستفيد من تحملها مسؤولية 
تدهور الوضع اإلنساني في غزة وحدها، لكنها لن تفيد 
السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ألنهما يخشيان من 

ا والعمل مع خصم ال التورط في غزة وتحمل مسؤوليته
لذلك يجب مكافأة السلطة والمنظمة . تحبانه، أي حماس

بتقدم كبير في عملية السالم بين إسرائيل والفلسطينيين 
باإلشارة إلى أن هذه الخطوات جزء من جهد أوسع يقود 

  .إلى دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية

  ٢٩/٦/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

شقاء في األردن ننسق مع األ: الهباش
في  اإلسرائيليةلمواجهة مخاطر الحفريات 
 القدس المحتلة

 قال مستشار الرئيس للشؤون الدينية -رام اهللا  
إنه بناء على تعليمات : والعالقات اإلسالمية محمود الهباش

الرئيس محمود عباس، فإن دولة فلسطين تجري اتصاالت 
 لتنسيق مع األشقاء في المملكة األردنية الهاشمية،

المواقف لمواجهة مخاطر وتداعيات قيام سلطات االحتالل 



  
  ١٠٧ 

 بافتتاح نفق جديد أسفل حي سلوان جنوب اإلسرائيلي
  .المسجد األقصى والممتد إلى حائط البراق

وأضاف الهباش، مساء اليوم األحد، إن التنسيق 
 باألردن يشمل التشاور والتحرك المشترك على األشقاءمع 

، واألمم اإلسالميما فيها منظمة التعاون المستويات كافة ب
  .المتحدة، ومنظمة اليونسكو

قاضي القضاة محمود الهباش بشدة  هاجمو
مشاركة كل من السفير األمريكي لدى دولة االحتالل ديفيد 
فريدمان والمبعوث األمريكي جيسون جرينبالت اليوم األحد، 

حتالل في افتتاح النفق االستيطاني الذي أقامته سلطات اال
ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، مؤكدا أن ما 
قاما به يمثل قرصنة وعدوانا سافرا على القانون الدولي 
الذي يعتبر القدس مدينة محتلة وتراثا إسالميا خالصا ال 

  ".اليونسكو"حق لغير المسلمين فيه حسب قوانين 

وقال الهباش في بيان صحفي، إن الممارسات 
ة لإلدارة األمريكية ومندوبيها وعلى رأسهم االستعماري

المستوطن فريدمان، في مدينة القدس بالتشارك العدواني 
 لن تغير من الحقيقية التاريخية اإلسرائيليمع االحتالل 

ٕوالدينية للمدينة فهي مدينة عربية فلسطينية واسالمية 
 ان يرث اهللا األرض ومن عليها ولن تفلح إلىكانت وستبقى 

 دولة االحتالل ومن خلفها تلك اإلدارة االستعمارية مؤامرات
التي تحكم البيت األبيض في تهويد المدينة أو تغيير 

  . طابعها اإلسالمي والفلسطيني

إن ممارسات فريدمان أبعد ما تكون عن : وأضاف
، حيث إنه يتصرف كمستوطن متطرف تتحكم به الدبلوماسية

لشعب أفكار عنصرية ضد البشر جميعا وليس ضد ا
 الدبلوماسيةالفلسطيني فقط، مطالبا كل المؤسسات الدولية 

بمقاطعته ونزع هذه الصفة عنه لممارساته الفظة والعنجهية 
اإلجرامية التي تتحكم به خاصة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني 

  .وحقوقه المشروعة

 ٣٠/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
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ان يقومان بكل ما غرينبالت وفريدم: عريقات
من شأنه تحقيق االزدهار لالستيطان 

 االستعماري العنصري
 

أمين سر اللجنة  اعتبر – فا و- رام اهللا 
صائب عريقات، أن  الفلسطينية التنفيذية لمنظمة التحرير

 ديفيد إسرائيلما قام به سفير الواليات المتحدة لدى 
سط  الشرق األوإلىفريدمان، والموفد األميركي الخاص 

اليمينية " العاد"جيسون غرينبالت، اللذان شاركا منظمة 
المتطرفة بافتتاح مشروع نفق استيطاني   اإلسرائيلية

بجوار المسجد األقصى، بناء على كذبة من منظمة 
  .  هو إهانة إضافية للقانون الدوليإنما، "العاد"

وأضاف عريقات، في بيان صحفي أصدره، اليوم 
لتوراتي فريدمان، والمستوطن يشارك السفير ا"األحد، 

جرينبالت في هذا العمل والنشاط االستيطاني في القدس 
غير " ايماك"المحتلة بينما أعلنت منظمة 

 عدم صحة وكذب هذه الرواية اإلسرائيلية  الحكومية
  . الصهيونية

إن جرنبالت وفريدمان يقومان : وقال عريقات 
ستعماري بكل ما من شأنه تحقيق االزدهار لالستيطان اال

  .العنصري

وطالب عريقات العالم أجمع بما في ذلك الشعب 
األمريكي مشاهدة المستوطن فريدمان والى جانبه 
المستوطن غرينبالت، يحفران تحت بلدة سلوان 

هذا ال يمكن أن يكون سفيرا ألمريكا، : الفلسطينية، وقال
انه رئيس مجلس المستوطنات، مشددا على أن كل من 

امة عليه المشاهدة، لرؤية ازدهار حضر ورشة المن
: االستيطان، وتهديد المسجد األقصى، وتساءل عريقات

هل يمكننا توقع قيام قادة العالم باالتصال بالرئيس ترمب 
هذا هو : ٕواالحتجاج وادانة سلوك فريدمان، والقول له

  .ٕالتهديد الحقيقي ألمن المنطقة؟ واصدار بيان بذلك



  
  ١٠٨ 

أسبوعا قامت  ٦٤وذكر عريقات أنه وخالل 
 من أبناء الشعب ٣١٠ بقتلاإلسرائيليسلطة االحتالل 

 طفال، وامرأتان، وتسعة من ٤٤الفلسطينيين، منهم 
أصحاب االحتياجات الخاصة، وصحافيان، وأربعة 

  .مسعفين

 ٣٠/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
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تحذر من خطورة الحفريات  الفلسطينية لرئاسةا
   في القدس المحتلةيةاإلسرائيل

  

 من النتائج  الفلسطينيةالرئاسة  حذرت- رام اهللا 
والتداعيات الخطيرة التي ستترتب جراء استمرار سلطات 

 بالحفريات في مدينة القدس المحتلة، اإلسرائيلياالحتالل 
خاصة تلك التي تم الكشف عنها اليوم والممتدة من 

  .سلوان إلى المسجد األقصى المبارك

ت الرئاسة في بيان لها، مساء اليوم وأضاف
األحد، أن السيد الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته 

، اإلسالميبالتواصل مع األمانة العامة لمنظمة التعاون 
 اإلسرائيليةمن أجل التحرك لمواجهة هذه االنتهاكات 

الخطيرة التي تتصادم مع القانون الدولي، ومع الحقوق 
  .ينيين والمسلمينالوطنية والعربية للفلسط

  ٣٠/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

بتهويد ) فريق ترمب(الفلسطينيون يتهمون 
 القدس

 قالت وزارة الخارجية –القدس المحتلة 
إن الحضور األميركي واالحتفال بالنشاطات «الفلسطينية، 

التهويدية في مدينة القدس المحتلة، يعد نشاطا عدائيا ضد 
سطينيين، وانصهارا فاضحا في مخططات اليمين الحاكم الفل

  .«في إسرائيل، واستكماال للقرارات والمواقف المنحازة لها

إدارة الرئيس «: وأضافت الخارجية في بيان أمس
االميركي دونالد ترمب تثبت يوميا تمسكها بمعاداة الشعب 
ٕالفلسطيني، واصرارها على إنكار حقوقه الوطنية العادلة، 

ماءها والتصاقها الالمحدود بالمشروع االستيطاني، الذي وانت
  .«يقوده اليمين المتطرف في دولة االحتالل االسرائيلي

من خالل تصريحات «وأشارت أن ذلك ال يأتي فقط 
ٕواعالن مواقف، بل من خالل المشاركة الفعلية في نشاطات 
واحتفاالت تنظمها مؤسسات إسرائيلية رسمية وجمعيات 

 لتغيير الواقع القائم وتزويره لصالح االحتالل، استيطانية،
  .«في انصهار كامل مع األيدلوجية اليمينية المتطرفة

هناك صورة جديدة للعدائية «وأوضحت الوزارة 
األميركية، تظهر من خالل قرار الثنائي دافيد فريدمان، 
السفير األميركي في إسرائيل، وجايسون غرينبالت، 

 األوسط، المشاركة في حفل المبعوث األميركي للشرق
ُاالستيطانية، الفتتاح ما يسمى بنفق ) العاد(تنظمه جمعية 

، أسفل منازل المواطنين الفلسطينيين في )طريق الحجاج(
  .«بلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك

وذكرت أن النفق بدأت إسرائيل حفره قبل ست 
 سنوات، وتسببت أعمال الحفريات في تهجير عدد من
العائالت الفلسطينية، بعد أن تصدعت منازلها وباتت 

  .معرضة لالنهيار، وذلك لترويج رواياتها التلمودية

وفقا لمصادر حقوقية إسرائيلية، فإن «: وأضافت
الحضور األميركي المتوقع في هذا االحتفال، إلى جانب 
وزراء كبار في الحكومة اإلسرائيلية، يشكل الخطوة األبرز 

 تقوم بها اإلدارة األميركية نحو تنفيذ قرار واألقرب التي
ترمب المشؤوم بشأن القدس، وتأكيد أميركي جديد على 
دعم واشنطن لعمليات تهويد القدس، واالستيطان السياحي 

  .«الذي تنفذه الحكومة اإلسرائيلية فيها

  ١٠ص ٣٠/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  
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  "ال يضرهم من خذلهم: "الكويت تساند فلسطين

  

ًأطلق نشطاء كويتيون الجمعة حملة  -االت وك
ال "إلكترونية عبر مواقع التواصل االجتماعي حملت وسم 

ً، نصرة للقضية الفلسطينية ولمدينة "يضرهم من خذلهم
وتأتي هذه الحملة بعد . القدس المحتلة والمسجد األقصى

موجة تطبيع كبيرة شهدتها دول عربية في عالقاتها مع 
  ". األقصى"رات التي تحاك ضد القدس واالحتالل، والمؤام

ًوغرد النشطاء عبر الوسم الذي القى تفاعال 
وافتتح الصحفي الخليجي جابر ". تويتر"ًكبيرا على موقع 

ًالحرمي الوسم بتغريدة ذكر فيها حديث النبي المقتبس 
ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق "منه الوسم 

هم كاإلناء بين األكلة ف.. لعدوهم ال يضرهم من خالفهم
يا رسول اهللا وأين : قالوا" حتى يأتيهم أمر اهللا وهم كذلك

  ". ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس: "هم؟ قال

إذا كان عصر الجاهلية شهد "وفي تغريدة أخرى 
 شهد والدة ٢١فإن القرن .. واحد" أبورغال "والدة 

 لهدم ٕواذا كان األول أرشد خصوم العرب.. ُكثر" أبورغال"
ُفإن الحاليين يرشدون ويدفعون األموال لعدو .. الكعبة

لكن القدس وأهلها ستظل عصية .. القدس"األمة لسرقة 
  ". خذلهم - من – يضرهم – ال".. على مؤامراتهم 

فيما نشر نشطاء عبر الوسم ذاته مقاطع 
ًمصورة للسلطان عبد الحميد الثاني وتصريحاته نصرة 

ود بإنشاء وطن فيها وأخرى للقدس وعدم السماح لليه
ًلالفتات علقت في شوارع الكويت تحمل شعارات نصرة 

:  وحمل حساب اسم الناشطة سارة . للقدس واألقصى
لن يجرؤ أحدهم على مسح التاريخ من ذاكرة شعب "

ُِبأكمله بل وأمة بأسرها، مهما ثقبت جدرانها والح الظالم 
   ".خذلهم -  من – يضرهم – ال" ..على اسوارها

 – يضرهم – ال""وكتبت الناشطة سميرة األخوند 
ّ، وستبقى األقصى قضيتنا األولى ألنها "خذلهم – من

أما الناشط الكويتي عمر الطويل فقال ". مسألة عقيدة
القدس عاصمة فلسطين والكويت لن تطبع مع الكيان "

الكيان .. الصهيوني حتى ولو طبعت جميع الدول
ي غزة منذ عشرات السنين الصهيوني مجرم يقتل اهلنا ف

  ". خذلهم - من – يضرهم – ال# 

ًوغرد األكاديمي الكويتي خالد عبيد العتيبي قائال 
أما ". ال يضرهم من خذلهم، من الكويت لن نخذلكم"

 – من – يضرهم – ال"الداعية سالم القحطاني فكتب 
، حقيقة نبوية عن أهلنا في أرض اإلسراء، ونقول "خذلهم

: ُ القلب لن يهنأ لنا بال، حتى تقول الدنالهم، القدس في
وتعتبر الكويت من الدول الرافضة ". من أفسدوا زالوا

للتطبيع مع االحتالل، كما أنها رفضت المشاركة في 
  . ورشة البحرين

وكان مجلس األمة الكويتي دعا الحكومة 
الكويتية قبل أيام من عقد الورشة لمقاطعتها ووصفها 

، كما دعا لرفض كل "ة بصفقة القرنالمشبوهة المرتبط"بـ
ما تسفر عنه أعمال االجتماع من نتائج من شأنها أن 
تساهم في تضييع الحقوق العربية واإلسالمية التاريخية 

  .في فلسطين المحتلة

أما الموقف الرسمي الكويتي، فقد عبر عنه 
وزير الخارجية صباح خالد الحمد في تصريح له قبل 

الده على تمسكها بالثوابت الورشة، مجددا تأكيد ب
األساسية في سياساتها الخارجية بدعم القضية 

نؤكد على تمسكنا بالثوابت والركائز "وقال . الفلسطينية
األساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية 
الفلسطينية، نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما 

  ."ال يقبلون به

  ٣٠/٦/٢٠١٩االنباط 

* * * * *  
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الفشل مصير أي خطة سالم : قرر أمميم
 خارج القانون الدولي

 

أكد المقرر  -  األناضول–  بايرام ألطوغ-جنيف 
األممي، مايكل لينك، المعني بحقوق اإلنسان في 
األراضي الفلسطينية، إن أي خطة سالم لم تكن في إطار 

 ."ستفشل"عمل القانون الدولي فإنها 

جاء ذلك في بيان مكتوب، حول تقييمه لخطة 
هاء السالم األمريكية المسماة بصفقة القرن، عقب انت

والتي عقدت في " السالم من أجل االزدهار"اجتماع 
 .البحرين

وشدد لينك على أنه يتعين على المجتمع الدولي 
 .دعم أي اقتراح إلنهاء احتالل إسرائيل لفلسطين

إن أي خطة سالم، بما في ذلك ما " وقال لينك 
تروج له واشنطن تحت مسمى صفقة القرن ستصطدم 

 إطار عمل القانون الدولي بالواقع السياسي ما لم يكن
 ."قائما

وأضاف المقرر األممي، أن جميع الخطط 
السابقة للسالم في الشرق األوسط فشلت في السنوات 

 الماضية نتيجة عدم اإلصرار على اتباع نهج قائم ٥٠الـ
 .على الحقوق بين إسرائيل وفلسطين

وأشار لينك، أن أية خطة تسوية بين 
 مبادئ ٦ب أن تتضمن يج" إسرائيل"الفلسطينيين و

أساسية تتعلق بحق تقرير المصير، والمستوطنات، 
واالحتالل اإلسرائيلي، وحق عودة الالجئين، واألمن، 

 .وحقوق اإلنسان

 مستوطنة يهودية في ٢٤٠وأوضح لينك أن 
ًالقدس الشرقية والضفة الغربية تشكل انتهاكا قبيحا  ً

م للقانون الدولي بموجب مجلس األمن التابع لألم
المتحدة ، واصفا المستوطنين اليهود بأنهم المصدر 

 .الرئيسي لالنتهاكات المنهجية لحقوق اإلنسان

، تحت عنوان "مؤتمر المنامة"وانعقدت أعمال 
، في العاصمة البحرينية، "السالم من أجل االزدهار"

الثالثاء واألربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية 
من جانب فلسطين ودول ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة 

   .عربية أخرى

صفقة "ويمثل المؤتمر الشق االقتصادي لـ
، الذي أعلنه البيت األبيض قبل أيام، ويهدف إلى "القرن

ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في 
فلسطين واألردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 

   . مليار دوالر٥٠

م على إجبار تقو" صفقة القرن"ويتردد أن 
الفلسطينيين على تقديم تنازالت مجحفة لمصلحة 
إسرائيل، في ملفات القدس والالجئين وحدود عام 

  .، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية١٩٦٧

  ٣٠/٦/٢٠١٩  AAقناة 

* * * * *  

خطتنا للسالم األكثر صعوبة بالعالم : ترامب
  ترغب بصفقة" السلطة"و

  

ال الرئيس األميركي دونالد  ق– وكاالت – عواصم
ترامب لمس، إن تأخر تشكيل الحكومة اإلسرائيلية أعاق 

  .إبرام صفقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

 وأضاف ترامب خالل كلمته بقمة مجموعة الـ
هناك فرصة جيدة إلبرام صفقة : " بأوساكا اليابانية أن٢٠

 تأخر بين الفلسطينيين واإلسرائيليين لكنها صعبة، ولوال
  ."ًتشكيل الحكومة اإلسرائيلية لسارت األمور سريعا

وذكر أنه أوقف المساعدات عن الفلسطينيين 
، بعد طرح "أشياء ال تروق لي"بعد سماع ما قال إنها 

صفقة القرن، التي قد تكون األكثر صعوبة بالعالم ولكن 
  .يمكن إنجازها
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وأشار ترامب إلى أنه إذا جرى التوصل إلى 
الفلسطينيين واإلسرائيليين فسيعيد دعمه، صفقة بين 

  ."يرغبون بصفقة) يقصد السلطة(أعتقد أنهم : "ًمضيفا

وتشدد السلطة الفلسطينية على رفض صفقة 
  .القرن، ورفضت المشاركة في ورشة البحرين االقتصادية

يشار إلى أن ورشة المنامة نظمت يومي 
لها الثالثاء واألربعاء الماضيين، وأعلنت واشنطن خال

الجانب االقتصادي من خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب 
  ."صفقة القرن" ًللسالم التي تعرف إعالميا بـ

وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 
ٕ مليار دوالر لصالح الفلسطينيين، وايجاد مليون ٥٠

فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، 
ة أعوام، بحسب البيت على أن يمتد تنفيذها على عشر

  .األبيض

ويتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين 
في ملفات " إسرائيل"على تقديم تنازالت مجحفة لمصلحة 

 مقابل تعويضات ١٩٦٧القدس والالجئين وحدود العام 
  .واستثمارات ومشاريع تنموية

بالسياق، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل 
صريحات الرئيس االميركي، غير مشجعة أبو ردينة، ان ت

ِوتشير الى ان االدارة االميركية لم تع درس فشل ورشة 
  .المنامة

وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي، امس، 
ان الفشل الذريع الذي منيت به ورشة المنامة، رغم "

سياسة العقاب والتهديد التي استعملتها ادارة ترامب مع 
واضحة للسيد ترامب الجميع، يجب ان تشكل رسالة 

ٕوادارته بأن سياسة االمالءات والتهديد والوعيد لم تعد 
تجدي مع شعبنا الصامد وقيادته الشرعية برئاسة الرئيس 
محمود عباس، التي رفضت كل الصفقات المشبوهة 

  ."الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية

الرئيس األميركي يعتمد على فريق : "وتابع
يل، وال يمكن لهذا الفريق منحاز بشكل كامل إلسرائ

المنحاز بهذا الشكل ان يقدم حلوال يمكن أن تؤدي الى 
  ."تحقيق السالم الدائم والعادل

واكد ان مواقف القيادة الفلسطينية مستندة الى 
قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق شعبنا 
الفلسطيني، وعلى رأسها اقامة دولته المستقلة 

شرقية، وايجاد حل عادل ومتفق وعاصمتها القدس ال
  .عليه لقضية الالجئين

وقال ابو ردينة، ان الحقوق الفلسطينية ال تباع 
وال تشترى وال يمكن ألي كان في العالم ان يجبر 
الفلسطينيين على التنازل عن حقوهم مهما كانت 

  .التحديات او االغراءات

الطريق الى تحقيق السالم واضح، : واضاف
على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة ويجب ان يستند 

السالم العربية ال على أوهام اقتصادية تستبدل االرض 
  .مقابل السالم باالزدهار مقابل السالم

وشدد على ان القيادة الفلسطينية ملتزمة 
بتحقيق السالم العادل والدائم على اساس قرارات الشرعية 

  .الدولية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية

هته، اعتبر االمين العام لجبهة النضال من ج
الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني، تصريحات الرئيس 
االميركي، وكذلك تصريحات المبعوث االميركي جيسون 

اسرائيل اليوم (غرينبالت، امام المؤتمر السنوي لصحيفة 
يجب استبدال اصطالح  "والتي قال فيها) االسرائيلية

ًالمستوطنات بمدن او احياء سكنية تمهيدا للتعايش، هي 
بمثابة استخفاف بقرارات الشرعية الدولية واستبدالها 

  .اميركية إلطالة أمد االحتالل" بقوانين"

ال نعرف عن أي "وقال مجدالني في تصريح له، 
مفاوضات يتحدث ترامب، في الوقت الذي رفض ادانة 
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، ونقل سفارته الى القدس، وقطع المساعدات االستيطان
عن وكالة الغوث التي تعتبر الشاهد الحي على قضية 
الالجئين، ووقف المساعدات االنسانية عن المستشفيات، 
ويشارك االحتالل في فرض الحصار المالي، وسياسية 

  .العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني

وث في ذات الوقت يشارك مبع"وأضاف مجدالني 
ترامب دولة االحتالل باالستيطان لتستبدله بما يسميه 
مدنا واحياء، وكافة الشواهد تؤكد أنها مستوطنات قائمة 
على اراضي الدولة الفلسطينية، وأنها وفق القانون 
الدولي اراض محتلة وليست كما يزعم بأنها أراض متنازع 

عليها، فما زالت ادارة ترامب تتعامل مع القضية 
  .ية من منطلق صفقة عقاريةالفلسطين

وأوضح مجدالني، ان انتهاء مهزلة ورشة 
البحرين دون نتائج وحضور دولي، وقبلها فشل مؤتمر 
البيت األبيض ووارسو، تؤكد على أن القضية الفلسطينية 
ليست استثمارا ماليا، بل قضية وطنية سياسية، الطريق 
 نحوها يمر بإنهاء االحتالل ووقف االستيطان واقامة

 .الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس

  ٢٤ ص٣٠/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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ً ألفا يؤدون ٢٧٠.. رغم إجراءات االحتالل
  "األقصى"الجمعة اليتيمة في 

ٕشهيد فلسطيني واصابة آخر خالل محاولتهما 
 الدخول للقدس للصالة

  

 أدى عشرات اآلالف من – وكاالت –القدس 
عة الرابعة األخيرة من شهر رمضان المصلين صالة الجم

  .في المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية العامة 
وشؤون المسجد األقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب، 

 ألف مصل أدوا صالة الجمعة األخيرة ٢٦٠إن أكثر من 
وسط من شهر رمضان في المسجد االقصى المبارك 

تقديم دائرة األوقاف جميع التسهيالت والخدمات للمصلين 

من رعاية، واستقبال وتوفير الطواقم الكشفية والصحية 
  .والواعظين وتركيب مظالت للوقاية من حر الشمس

ٕوان اللجان الصحية قدمت المساعدة لعشرات 
المصلين الذين أصيب معظمهم بضربات شمس نتيجة 

وأهالي ” األقصى“نما لجأ حراس ارتفاع درجات الحرارة، بي
البلدة القديمة لخراطيم المياه وتغطية الشوارع بالشوادر 

  .للتخفيف على المصلين

وأضاف انتهينا من جميع اإلجراءات الستقبال 
المعتكفين الذين سيؤمون المسجد االقصى إلحياء ليلة 

  .القدر التي تصادف مساء أمس الجمعة

لجمعة انتهت وأوضح الشيخ الخطيب ان صالة ا
بسالسة دون أي حوادث تذكر إال أن االحتالل كان هو 
المنغص االكبر على المصلين حيث فرضت قوات 
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االحتالل أمس الجمعة اجراءات مشددة على دخول 
المصلين إلى مدينة القدس ومنعت عشرات اآلالف من 
الوصول للمسجد األقصى وحرمتهم من الصالة والعبادة 

  .واهيةبحجج أمنية مختلفة و

كما، وأغلقت قوات االحتالل البلدة القديمة 
ومحيطها والمسجد األقصى بزعم تنفيذ فتى عملية طعن 

  .قرب باب العامود

وتشهد القدس حركة نشطة بفعل التوافد الكبير 
للمواطنين والذي يتوقع له أن يزداد مع ساعات المساء 

  من رمضان، ليلة القدر،٢٧للمشاركة في احياء ليلة الـ 
برحاب المسجد والمشاركة في ختم القرآن الكريم في 

، في حين يتوقع مشاركة ”التراويح“صالة قيام الليل 
  .”األقصى”أعداد كبيرة من المصلين في االعتكاف بــ 

ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب 
من قرية عبوين شمال رام اهللا، )  عاما١٨(يوسف وجيه 

ئيلي في مدينة القدس المحتلة، برصاص االحتالل اإلسرا
  .بزعم تنفيذه عملية طعن مزدوجة في القدس

وكانت قوات االحتالل أطلقت الرصاص الحي 
على الشاب وجيه في القدس، واعتقلته إلى أن أعلنت 

  .عن وفاته

وأضاف أن قوات االحتالل فرضت تشديدات كبيرة 
في البلدة القديمة ومحيط المسجد األقصى المبارك، 

ت بتفتيش كافة المصلين المتوجهين للمسجد وشرع
األقصى المبارك، وأجبرت الحافالت على إنزال المصلين 
في حي وادي الجوز، والسير مسافة طويلة باتجاه سور 

  .القدس والتوجه إلى األقصى

وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بأن 
قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حاجز 

شرق بيت لحم، أطلقت الرصاص على ” وريامزم“
مواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس والوصول 
إلى المسجد األقصى المبارك، ما أدى الى استشهاد الفتى 

ٕلؤي غيث من الخليل واصابة الشاب مؤمن أبو طبيش 
  .من حدبة الفوار في محافظة الخليل

وأضافت أن حالة الشاب طبيش وصفت 
نقل إلى مستشفى بمدينة بيت لحم فيما أعلن بالخطيرة، و

  .>>...عن استشهاد الشاب غيث

ودعت منظمات وأحزاب وقوى وجمعيات ... <<
لتنظيم مسيرات شعبية للتعبير عن دعمها للقدس 
وللقضية الفلسطينية، ورفضها لصفقة القرن التي يتوقع 

  .تدشينها نهاية الشهر المقبل في البحرين

 يوم القدس من اندونيسيا وانطلقت أولى مسيرات
 مدينة ١٩ٕوماليزيا وايران والعراق والجزائر وشاركت فيها 

وستقام مراسم يوم القدس .  مدينة باكستانية٢٤هندية، و
 والية أميركية، وثمانية بلدان أوروبية، ١٢العالمي في 

 دولة في أفريقيا، باإلضافة إلى سيدني وملبورن ١١و
  .في أستراليا

ع عدد المدن في العالم التي ويتوقع أن يرتف
 مدينة ما عدا ١٥٠ستنضم إلى إحياء يوم القدس إلى 

إيران التي انطلقت فيها منذ ساعات الصباح مسيرات 
 ٩٥٠مليونية إحياء لمناسبة يوم القدس العالمي في 

 .مدينة من مدنها في جميع المحافظات اإليرانية

  ١٨ ص١/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

تشمل " صفقة القرن": مسؤول إسرائيلي
 عاصمة فلسطينية في أبو ديس

ــع المــستوى إن خطــة  قــال مــسؤول إســرائيلي رفي
، التـي بـادر إليهـا الـرئيس األميركـي دونالـد "صفقة القرن"

ترامب، تشمل نقل ضـاحية أبـو ديـس فـي القـدس المحتلـة 
ــــسطينية  ــــسلطة الفل ــــى ال مــــن أجــــل إقامــــة العاصــــمة "إل

" ماكور ريـشون" صحيفة ، حسبما أفادت"الفلسطينية فيها
شخـــصية "اليــوم، الجمعــة، التــي وصــفت المــسؤول بأنــه 

 ".إسرائيلية رفيعة
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وتأتي أقـوال هـذا المـسؤول غـداة اسـتقبال رئـيس 
الحكومــة اإلســرائيلية، بنيــامين نتنيــاهو، لمستــشار ترامــب 
وصهره، جاريد كوشنير، الذي يقوم بجولة شـرق أوسـطية 

دول عربيــة بالمــشاركة ٕواقنــاع قــادة " صــفقة القــرن"لــدفع 
ـــشهر  ـــصفقة فـــي المنامـــة، ال فـــي الورشـــة االقتـــصادية لل

 .المقبل

ـــاه االحـــتالل اإلســـرائيلي  ـــشار إلـــى أن جـــدارا بن ي
ــــى قــــسمين، وفــــي أحــــدهما البــــؤرة  ــــس إل يقــــسم أبــــو دي

 وتقع أبو ديس في المنطقة". كيدماة تسيون"االستيطانية 

B  ئـيس ، قـرر ر٢٠٠٠وفقا التفاقيات أوسلو، وفي العـام
الحكومة اإلسرائيلية حينها، إيهود باراك، تسليم أبـو ديـس 

 .للسلطة الفلسطينية، لكن هذا القرار لم ينفذ

وبحسب الصحيفة، فإنـه تجـري منـذ فتـرة، بإيعـاز 
من الحكومة اإلسرائيلية، إجراءات قانونية لعزل أبو ديـس 
عــن نفــوذ بلديــة االحــتالل فــي القــدس، وذلــك فــي إطــار 

وتبحـــث هـــذه اإلجـــراءات فـــي عـــدد مـــن ". صـــفقة القـــرن"
األسئلة، بينها ما إذا كـان باإلمكـان تـسليم أبـو ديـس إلـى 
الــسلطة الفلــسطينية بــصورة أحاديــة الجانــب، علــى خلفيــة 

 .تقديرات أن الجانب الفلسطيني يرفض الصفقة األميركية

ــــى أن ســــكان أبــــو ديــــس  وأشــــارت الــــصحيفة إل
 وأن هــذه الفلــسطينيين يعبــرون إلــى القــدس عبــر حــاجز،

وكـان ". صـفقة القـرن"اإلمكانية ستلغى وفقـا لالقتـراح فـي 
رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قال فـي بدايـة 
العام الماضي إن األميـركيين والـسعوديين اقترحـوا حـصول 
ـــام فيهـــا عاصـــمة  ـــس كـــي تق ـــو دي ـــى أب ـــسطينيين عل الفل

وأعلـن عبـاس . فلسطينية، بادعاء أنها قريبة مـن القـدس
 .ه لهذا االقتراحرفض

لكــن رئــيس بلديــة االحــتالل فــي القــدس، موشــيه 
آمـل "ليئون، اعتبر فـي تعقيـب علـى تقريـر الـصحيفة أنـه 

أال تغادر أي ضاحية، وأن تبقى القـدس موحـدة وأن تبقـى 
ونقــل ضــاحية مــن دون اتفــاق . حــدودها كمــا هــي اليــوم

سياســـي نهـــائي هـــو خطـــأ كبيـــر، وعلـــى حـــد علمـــي فـــإن 
ال يفتـــــرض أن تتعامـــــل مـــــع ") القـــــرنصـــــفقة ("الخطـــــة 

  ".القدس

 ١/٦/٢٠١٩ ٤٨عرب
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نسخة إلكترونية من نقد أفكار هيكل سليمان 
 "الواردة في النص التوراتي

مؤسسة القدس الدولية النسخة  نشرت –بيروت 
نقد أفكار هيكل سليمان الواردة في "اإللكترونية من كتاب 

تاريخ الحديث والمعاصر من إعـداد أستاذ ال" النص التوراتي
  .زكريا إبراهيم السنوار. بالجامعة اإلسالمية بغزة د

في " الهيكل"ويتناول الكتاب مكانة بيت المقدس و
الفكر التوراتي، ويدرس التناقضات الواردة في النصوص 

الذي بناه سليمان عليه السالم، " الهيكل"التوارتية حول 
 حول اآلثارلماء  إلى التوقف عند أبرز أقوال عباإلضافة

  ."الهيكل"

ويوضح الكتاب ادعاء اليهود حول وجود أثار لهم 
ًفي مدينة القدس، واعتقادهم أن الهيكل كان فيها، موضحا 

  .التناقض عند الفكر اليهودي حول مكانة القدس

للقدس مكانتان متناقضتان عند : "وجاء في الكتاب
ود كانوا اليهود؛ إحداهما أنها هي مركز العالم، وأن اليه

يحجون إليها ثالث مرات كل عام، وهي المدينة التي 
سيفيض منها الخير من السماء، أما المكانة الثانية للقدس 
عند اليهود، فهي مدينة ملعونة، وعاصية، فبعد أن عاد 

ليعلم الملك أن اليهود : "اليهود من السبي، يذكر سفر عزرا
رشليم، ويبنون الذين صعدوا من عندك إلينا، قد أتوا إلى أو

َالمدينة العاصية الردية  ِ ".  

ّوبين الكتاب أنه ال يوجد اتفاق على سبب بناء 
الهيكل، فتارة يعود إلبراهيم، وأخرى ليعقوب، وثالثة لداود 
عليهم السالم، وبالنسبة لموقع الهيكل، أوضح الكتاب أن 
جبل صهيون تبدل من جبل آلخر في العصر الحديث، فقد 

ون ليدل على جبل يقع عند الطرف الجنوبي ورد اسم صهي
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للتالل الجنوبية الشرقية للقدس، وهو في المنطقة التي 
سماها المؤرخ اليهودي يوسفيوس، الذي عاش في القرن 
األول للميالد باسم المدينة السفلى، وفي الوقت ذاته فقد 
ٍوصفت التوراة صهيون بأنه مكان عال وبارز، فكيف يمكن 

  .؟"سفلي"ًاليا، ويوصف بأنه لشيء أن يكون ع

وأكد الكتاب أن التوراة أورد في مواضع عدة أن 
الهيكل إنما بني عند عين الماء في القدس، ومعلوم أن 
عين الماء الوحيدة في القدس هي عين جيحون، وقد ظهر 

ٍوقد ذكر شاهد عيان من مصر . ًذلك جليا في المزامير
م؛ . ق٢٨٥ يدعى أريستياس أنه شاهد الهيكل نحو سنة

ٍأن الهيكل كان يقوم على نبع ال ينضب، ويتدفق في الجزء 
  .الجنوبي للهيكل

فإذا علمنا أن عين جيحون تقع في المنطقة 
السفلى من القدس، وأنها بعيدة عن مكان المسجد األقصى 
بما فيه مسجد قبة الصخرة، وأن منطقة المسجد األقصى ال 

ًهيكل لم يكن مطلقا في ًيوجد فيها عين ماء أبدا، تبين أن ال
ٕمنطقة المسجد األقصى، واذا رجعنا إلى النصوص التوراتية 
ُاتضح أن الهيكل بني على بيدر، وأرض المسجد ليست 

  .كذلك بل هي ربوة جبلية

 ١/٦/٢٠١٩ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * * *  

تحت " توحيد المدينة"في ذكرى ما يسمى بيوم 
ًس تحسبا القتحام استنفار في القد.. االحتالل

  اليوم ..واسع

  

القوى  دعت – ابراهيم  كامل–القدس المحتلة 
الوطنية واإلسالمية ونشطاء الحراك الشبابي المقدسي 
ونشطاء على منصات التواصل االجتماعي إلى مواصلة 
االعتكاف بالمسجد األقصى المبارك عشية تصميم 

ناسبة المزعوم اقتحام المسجد اليوم بم" منظمات الهيكل"
تحت االحتالل " يوم توحيد القدس"ما يسمى بـ 

  .اإلسرائيلي

وقالـــت القـــوى اإلســـالمية والوطنيـــة ان االحـــتالل 
وقطعـان مـستوطنيه يترقـب فــراغ المـسجد األقـصى بعــد ان 

 فـــي "ليلـــة القـــدر" ألـــف مـــصل بــــ ٤٠٠شـــارك أكثـــر مـــن 
ــــى المــــسجد  ــــنقض عل ــــة الماضــــية كــــي ي األقــــصى والليل

  .وفق التقويم العبري" يوم القدس"ى ويقتحمه في ما يسم

أنهـــا علـــى : "وأعلنـــت جماعـــات الهيكـــل المزعـــوم
 متطـرف لألقـصى خـالل ١٠٠٠استعداد إلدخال أكثـر مـن 

 مجموعــات كبيــرة إدخــال الــشرطة علــى ٕواجبــار ســاعات ٣
ـــة الواحـــدة، وصـــرح كبـــار قـــادة جماعـــات  جـــدا فـــي الجول

ا ســـيكون اقتحامـــ) يـــوم القـــدس(، بـــأن اقتحـــام "الهيكـــل"
  .مصيريا ألنه يحدد ما سيكون خالل ثالث سنوات قادمة

المزعــوم مــن أعــداد " الهيكــل"وتتخــوف جماعــات 
ــة األحــد  ــصى ليل  رمــضان وفجــره، ٢٨المــسلمين فــي األق

معتبــرين أن أعــداد المــصلين قــد تــشكل عائقــا كبيــرا لهــم، 
ًوقد تضطر الشرطة إلغالق األقصى في وجه اليهـود بنـاء 

  .على أعداد المسلمين

من جانبـه حـذر الـشيخ عـزام الخطيـب مـدير عـام 
دائـــرة األوقـــاف اإلســـالمية فـــي القـــدس وشـــؤون المـــسجد 
األقـــصى المبـــارك مـــن خطـــورة دعـــوات اليمـــين المتطـــرف 

 الهيكـــل المزعـــوم اقتحـــام المـــسجد األقـــصى اليـــوم ٕواتبـــاع
  .رمضان الثاني٢٨

نحــن نظــر بعــين الخطــورة : "للــرأيوقــال الخطيــب 
 هذه الدعوات وهذه االنتهاكات وندعو والخطر الكبير لمثل

العقــــالء فــــي قيــــادة االحــــتالل للــــضرب علــــى يــــد هــــؤالء 
المتطـــرفين ومـــنعهم مـــن االقتـــراب مـــن المـــسجد األقـــصى 

  ."لتجنب ما ال يحمد عقباه

ًلـــيس مكانـــا لالســـتعراض " األقـــصى"وأضـــاف ان 
ـــل  ـــسلمين وحـــدهم، ال يقب ـــو للم ـــسياسي اإلســـرائيلي وه ال

 واكبر واعـز أسمىيه مفاوضات وهو الشراكة وال تجري عل
ـــــن ان يخـــــضع لرغبـــــات تلـــــك المجموعـــــات اليمينيـــــة  م

  .المتطرفة
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ــد ــر مــسا وأك ــدعوات واالقتحامــات تعتب  ان هــذه ال
ــرا واســتفزازا لمــشاعر المــسلمين فــي مــشارق األرض  خطي
ــسطين  ــدس مقدســات المــسلمين فــي فل ومغاربهــا ألحــد أق

  .وفي العالم بعد مكة والمدينة

مـع دعـوات اقتحـام " للتعامـل"أمـس ودعا نشطاء 
مـن قبــل المـستوطنين، وتــضمنت الــدعوة ) اليــوم(األقـصى 

ّالتي وزعها الحراك الشبابي المقدسي، حث المصلين على 
مواصلة االعتكاف في المـسجد األقـصى حتـى اليـوم األحـد 

نــصرة لــه وتلبيــة لندائــه فــي وجــه دعــوات )  رمــضان٢٨( 
باحة األقــصى فـــي اقتحــام المـــستوطنين وغطرســتهم الســـت

  .نهاية شهر رمضان

الهيكــل المزعــوم " منظمــات"وكانــت مــا تــسمى بـــ
ــــى المــــشاركة  دعــــت أنــــصارها وجمهــــور المــــستوطنين إل
الواســعة فـــي اقتحامـــات المـــسجد األقـــصى صـــبيحة اليـــوم 

  ."يوم القدس"األحد، تزامنا مع ما أسمته 

ٍأليست هـذه الجمـوع بقـادرة علـى : "وقال النشطاء
ـــــس ـــــي الم ـــــن عـــــشرات أو بـــــضع أن تحم جد األقـــــصى م

أليـست !.. ؟مجموعات من المتطرفين مـن اقتحـام األقـصى
 رمــضان الــذي ٢٨ٍهــذه الجمــوع بقــادرة علــى صــد اقتحــام 
 متطـرف فـي ١٠٠٠تحشد له جماعات الهيكل لتصل إلى 

  !؟ثالث ساعات

ــا يــسمى: "وأضــاف ــوم القــدس (اقتحــام م ــذا ) ي ه
تعول عليه ) الهيكل(وجماعات )  رمضان٢٨(العام يوافق 

ًكثيـــرا ألنـــه ســـيحدد مـــصير اقتحامـــاتهم فـــي هـــذه الـــذكرى 
ـــصادف فيهـــا جميعـــا  ـــثالث ســـنوات قادمـــة، إذ سي ـــوم (ًل ي

  ."بالتقويم العبري في العشر األواخر من رمضان) القدس

أنتم يا من تجشمتم العناء والتعب : "وقالت القوى
وتجاوزتم الحواجز ووصلتم إلى المسجد أجدر النـاس بـأن 

ظـوا هـذه النعمـة، فتــصرون علـى البقـاء فـي مــسجدكم تحف
ــذا ..  رمــضان٢٨وتكــسرون شــوكة االحــتالل فــي  فــإن ه
ــتم ــة فــي . "ًاالحــتالل ال يخــشى أحــدا إال أن ــتم َأشــد رهب َألن

ه ًال تتركـوا أقـصاكم وحيـدا بعـد جمعـتكم .. ّـصدورهم من الل
  >>..."واحموه من المستوطنين باالعتكاف.. هذه

  ١٢ ص٢/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 من سلوان إلى البراق" تلفريك"إقرار .. القدس
 

اقـــرت مـــا  -  كامـــل إبـــراهيم-القـــدس المحتلـــة 
ــــ ـــسمى ب ـــة« ت ـــى التحتي ـــة للبن ـــة القطري ـــة » اللجن فـــي دول

) التلفريـك(االحتالل االسـرائيلي خطـة إلقامـة قطـار هـوائي 
لـــربط البـــؤر االســـتيطانية فـــي القـــدس المحتلـــة بـــساحة 

وب غرب المـسجد األقـصى المبـارك فـي جن» حائط البراق«
ــدة القديمــة بالقــدس، وهــو مــشروع اســتيطاني تــشرف  البل

  .عليه جمعية العاد االستيطانية

ورفــضت اللجنــة العــشرات مــن االعتراضــات التــي 
قـــدمت اليهـــا بهـــذا الـــشأن، ومـــن المقـــرر ان تطـــرح هـــذه 
ــا،  ــة حكومــة االحــتالل للمــصادقة عليه ــى طاول الخطــة عل

هــذا المــشروع وزارة الــسياحة فــي حكومــة وبــادرت إلقامــة 
 مليــون ٢٠٠االحــتالل ورصــدت لــه ميزانيــة أوليــة بقيمــة 

  .شيقل

ـــة األولـــى مـــن  ووفقـــا للمخطـــط، ستـــشمل المرحل
ــاء ثــالث محطــات ــالقرب مــن : المــشروع بن أولهــا ســتقام ب

، وتقـع »الخان«مجمع المحطة القديمة بالقرب من مسرح 
جبــل «يارات قــرب المحطــة الثانيــة بــالقرب مــن موقــف للــس

  .«الخليل

ـــى ســـطح  مجمـــع «وســـتبنى المحطـــة الثالثـــة عل
  .االستيطاني في سلوان قرب باحة حائط البراق» كيدم

ووفقا للمشروع سوف تكون كل عربة قادرة علـى 
ـــذروة،  نقـــل مـــا يـــصل إلـــى عـــشرة ركـــاب، وفـــي أوقـــات ال

ــه نحــو ٧٠ســتكون نحــو  ــى الخــط وســيبلغ طول  عربــة عل
اء مــشروع القطــار الهــوائي،  متــر، ومــن أجــل بنــ١٤٠٠

ً عـامودا مـن ٢٥لتجهيز جميع محطاته، ستنشئ إسـرائيل 
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ً مترا، لحمل تلك المحطات، ٢٦اإلسمنت المسلح، بارتفاع 
 آالف راكــب ٣التــي ســتنقل فــي ســاعات الــذروة مــا يقــارب 

االحـتالل سـيقيم مـشروع القطـار الهـوائي علـى . ّكل ساعة
 األقــصى المبــارك معـالم القــصور األمويــة، جنـوب المــسجد

  .وعلى جثث الشهداء والصحابة في مقبرة باب الرحمة

وقــال المحــامي ســامي ارشــيد محــامي المــواطنين 
الفلسطينيين وسكان منطقة سلوان المتضررين الرئيـسيين 
من هذا المشروع االسـتيطاني لقـد قـدمنا االثنـين اعتراضـا 

ولكــن اللجنــة » التلفريــك«علــى مــشروع القطــار الهــوائي 
  .تهاقر

 قــدم الرأيوأوضــح ارشــيد فــي تــصريح خــاص بـــ
» التلفريــك/ القطــار الهــوائي«االعتراضــات علــى مــشروع 

باسم عشرات السكان من بلدة سـلوان وخاصـة مـن سـكان 
المنــازل التــي يمــر المــشروع مــن فوقهــا، ومــن أصــحاب 
األراضـي والمنــازل والتـي تنــوي سـلطات االحــتالل مــصادرة 

  . المشروعاو أراضيهم لتنفيذ/ منازلهم

وأضاف ارشيد كما قدمنا كذلك االعتراضات باسـم 
عــشرات التجــار مــن البلــدة القديمــة، حيــث يمــس مــشروع 
القطــار الهــوائي بالحركــة التجاريــة، ونحــن نتــابع مــشروع 

المـشروع «القطار الهوائي منذ سـنوات، والـذي اشـتق مـن 
، والـذي بـدأت »الهيكلي الخـاص المحـيط بالقـدس القديمـة

الســـرائيلية بالعمـــل عليـــه قبـــل حـــوالي عـــشر الـــسلطات ا
» سلطة تطوير القدس«سنوات، وفي العام الماضي قامت 

ٕبإطالق واعالن مشروع القطـار الهـوائي فـي محـيط البلـدة 
القديمــة بالــشراكة مــع بلديــة القــدس ووزارتــي المواصــالت 
والـــسياحة، حيـــث تعتبـــر الـــسلطات االســـرائيلية بـــأن هـــذا 

 القومية الوطنية للمواصالت المشروع هو ضمن المشاريع
  .ونقل السياح الى البلدة القديمة

ــه تــم نــشر المخططــات العامــة  وأضــاف ارشــيد ان
لمشروع القطار الهوائي، وبعد ذلـك قامـت اللجنـة القوميـة 
للتنظــيم والبنــاء بعقــد مــؤتمر شــعبي اســرائيلي فــي القــدس 

 لـــــسماع رأي الجمـــــاهير ١٣/١٢/٢٠١٧الغربيـــــة بيـــــوم 
ـــي ـــوم بالمـــشروع، وف ـــة ٢٨.١٠.٢٠١٨ ي  صـــادقت اللجن

القومية للبنى التحتيـة علـى هـذا المـشروع وعرضـته علـى 
  .اللجنة اللوائية لسماع تحفظات الجمهور

 وافــــق ١٤/١٠/٢٠١٨وأضــــاف ارشــــيد بتــــاريخ 
علـــى المـــشروع، وبتـــاريخ » مجلـــس الحـــدائق الوطنيـــة«

 تــم ايــداع المــشروع لــدى اللجــان اللوائيــة ٢٨/١/٢٠١٩
  .نة الجمهور واالعتراضاتوالمحلية لمعاي

ـــــد المحـــــامي ارشـــــيد ان الهـــــدف االساســـــي  وأك
للمشروع هو احكام السيطرة على البلدة القديمة ومعالمهـا 
ومحيطها، ومن مخاطر المشروع انه ينـوي المـس بـبعض 
ــوه، وكــذلك يمــس بالملكيــات  ــوت فــي منطقــة وادي حل البي
ــــات  ــــى ملكي الخاصــــة للمــــواطنين فــــي ســــلوان إضــــافة ال

  . دينية اسالمية ومسيحيةلمؤسسات

وبــدورها قالــت لجنــة حــي وادي حلــوة فــي ســلوان 
إن المــشاريع تتــوالى علــى بلــدة ســلوان «: جنــوب األقــصى

عمومـــا ووادي حلـــوة األقـــرب لـــسور االقـــصى مـــن الجهـــة 
الجنوبية خصوصا، وتسخر حكومات ومؤسسات االحـتالل 

ان، اإلمكانيات والميزانيات الهائلة الهادفة لترسيخ االستيط
ــرض حــزام  ــل المزعــوم جنوبــا، وف والتحــضير لمــدخل الهيك

، فــي »الحــوض المقــدس«حــول البلــدة القديمــة بمــسمى 
محاولة إللغاء وشطب اإلرث العربي اإلسالمي و الحقبـات 

  .«التاريخية في المنطقة

وأضافت اللجنة ان الجمعيات االسـتيطانية حولـت 
 منقاضـة بلدية االحتالل والمؤسـسات الرسـمية االسـرائيلية

ـــاد ســـتترك  ألي مـــشروع اســـتيطاني وهـــذه المـــشاريع بالك
  .ًللفلسطينيين مكانا للعيش فيه

ودعت اللجنة عمـوم الـشعب الفلـسطيني وخاصـة 
ـــــدي  ـــــصدي لهـــــذا المـــــشروع التهوي ـــــى الت المقدســـــيين ال

  .االستيطاني
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ــة  ــوق االجتماعي ــز القــدس للحق ويؤكــد مــدير مرك
القطار الهـوائي ّواالقتصادية في القدس، زياد حموري، أن 

مشروع تهويدي بامتياز، للسيطرة الكاملة على مـا تبقـى «
مـــن أراضـــي وممتلكــــات فـــي القــــدس الـــشرقية، وربطهــــا 

ّبالقدس الغربية، وانهاء ما يسمى الخط األخضر ٕ».  

ـــشاط  ـــستغل حركـــة الن ـــى أن إســـرائيل ت ـــشير إل ّوي
فمـــن خـــالل «الـــسياحي، لتمريـــر مـــشاريعها التهويديـــة، 

ـــك، ـــستوطنات شـــرق مـــشروع التلفري  ســـيربط االحـــتالل م
ع  ّــالقــدس مــع مــستوطنات جنوبهــا وشــمالها، بــشكل يقط
أواصــر التواصــل الجغرافــي بــين بلــدات المدينــة المقدســة 

  .«وأهاليها

ـــشرعية فـــي األوقـــاف  ـــدير المـــدارس ال ويقـــول م
ــرات،  ــاجح بكي القطــار الهــوائي «اإلســالمية فــي القــدس، ن
م تــشهدها القــدس كارثــة معماريــة دينيــة بمعنــى الكلمــة، لــ

علـــى مـــدار آالف األعـــوام الماضــــية حتـــى اليـــوم، فهــــذا 
المشروع سيحجب الرؤية عن أهم معالم تدل على الهويـة 
العربيــة اإلســالمية فــي القـــدس المحتلــة، نتيجــة إحاطتـــه 
ـــة،  ـــراق، أهـــم المعـــالم الديني المـــسجد األقـــصى وحـــائط الب

د وكافة أحيـاء البلـدة القديمـة، كمـا سـيحجب رؤيـة المـسج
األقصى عن أهالي األحياء الفلسطينية المجـاورة والقريبـة 
مــن المــسجد، ومنهــا؛ جبــل المكبــر، وصــور بــاهر، وحــي 

  .سلوان

االحـــــتالل ســـــيقيم مـــــشروع القطـــــار «ويـــــضيف 
الهـــوائي علـــى معـــالم القـــصور األمويـــة، جنـــوب المـــسجد 
األقصى المبارك وعلى جثث الشهداء والصحابة في مقبـرة 

بــــاب األســــباط التــــي تــــضم رفــــات بــــاب الرحمــــة ومقبــــرة 
الــصحابة، بهــدف تغييــر المــشهد التــاريخي الــذي حافظــت 

  .«عليه هذه المدينة عبر العصور

ّبأنهــا ستــسيطر مــن خــالل » إســرائيل«وال تكتفــي 
مــــشروع القطــــار الهــــوائي علــــى المقــــابر التاريخيــــة فــــي 
القدس، بل ستربطه للوصول من خالل محطاته إلى مقبرة 

ن فيهـــا قـــادة دولـــة االحـــتالل، وذلـــك التـــي يـــدف» هرتـــزل«
  .بحسب بكيرات

ّويشير بكيرات إلى أن القطار الهوائي يأتي 
ضمن مشروعات هدفها األساس بناء الهيكل على 
أنقاض المسجد األقصى، بتركيز على منطقة ما يسمى بـ 

ّ، الفتا إلى أن المشروع يهدف إلى »الحوض المقدس« ً
لى حيزه الخارجي تطويق المسجد األقصى، والسيطرة ع«

ًوعليه بالكامل الحقا، في إطار تهويده وتهويد المدينة 
  .«بالكامل

  ٦ ص٥/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  انتهاكات إسرائيلية تتصاعد

  

واصلت إسرائيل توفير األمن والخدمات اإلدارية 
 ألف ٦٢٨واإلسكان والتعليم والرعاية الطبية ألكثر من 

ر شرعية في الضفة مستوطن يقيمون في مستوطنات غي
يحظر القانون . الغربية، بما فيها القدس الشرقية

اإلنساني الدولي على قوة االحتالل نقل مدنييها إلى 
يتمتع الفلسطينيون في معظم . األراضي المحتلة

الضفة الغربية، بإمكانية الحصول على المياه  أنحاء
والكهرباء والخدمات الحكومية األخرى التي تكون محدودة 

و أكثر كلفة من الخدمات نفسها التي توفرها الدولة أ
 .للمستوطنين اليهود هناك

دفعت صعوبة الحصول على تصاريح بناء 
ٍصادرة من إسرائيل الفلسطينيين إلى تشييد مساكن ومبان 
تجارية معرضة باستمرار لخطر الهدم أو المصادرة على 

تعتبر األمم . يد إسرائيل بذريعة كونها غير شرعية
معرضا لخطر النقل " مجتمعا فلسطينيا ٤٦متحدة ال

 بما في ذلك خان األحمر، وهي قرية عدد ،"القسري
 شخصا تقع شرق القدس، وفيها مدرسة ١٨٠سكانها 
 طفال من القرية و خمس قرى محيطة، ١٦٠يرتادها 



  
  ١١٩ 

. أيار /أجازت محكمة إسرائيل العليا هدمها في مايو
ائمة باالحتالل يحظر القانون الدولي على أي سلطة ق

" ضروريا للغاية"تدمير الممتلكات ما لم يكن ذلك 
 ".لعمليات عسكرية"

كما قامت السلطات اإلسرائيلية بهدم منازل 
ُعائالت ردا على هجمات يزعم قيام أحد أفراد هذه 
العائالت بها ضد إسرائيليين، وهو ما يشكل انتهاكا 

 .جماعيللقانون اإلنساني الدولي الذي يحظر العقاب ال

أبقت إسرائيل على قيود مشددة تجاه حركة 
ّوثق مكتب تنسيق . الفلسطينيين في الضفة الغربية

 حواجز دائمة في الضفة ٧٠٥الشؤون اإلنسانية وجود 
أجبرت . تموز /الغربية، مثل نقاط التفتيش، في يوليو

القيود التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين بهدف 
توطنات إلى سلوك الفلسطينيين إبقائهم بعيدا عن المس

طرق التفافية تستغرق وقتا أطول وتحد من وصولهم إلى 
 .أراضيهم الزراعية

يحول الجدار الفاصل اإلسرائيلي، والذي قالت 
ّإسرائيل إنها شيدته ألسباب أمنية رغم أن   في المئة ٨٥ّ

منه يقع داخل الضفة الغربية وليس على طول الخط 
ئيل عن األراضي األخضر الذي يفصل إسرا

الفلسطينيين إلى أراضيهم  دون وصول الفلسطينية،
 ألف فلسطيني على الجانب ١١كما يعزل . الزراعية

الغربي من الجدار دون السماح لهم بالسفر إلى إسرائيل، 
األخرى حيث يتوجب عليهم عبور الحواجز للوصول إلى 

 .ممتلكاتهم الخاصة وخدمات أخرى

ألول، وبحسب أرقام تشرين ا / أكتوبر٣١حتى 
، احتجزت السلطات اإلسرائيلية "مصلحة السجون"

  سجينا٣,٢٢٤، منهم "لجرائم أمنية" شخص ٥,٤٢٦
 قيد االعتقال اإلداري بناء ٤٨١ معتقال و١,٤٦٥مدانا و

على أدلة سرية دون تهمة أو محاكمة؛ وكلهم تقريبا 
حوكم معظم الفلسطينيين المعتقلين في . فلسطينيون

، )باستثناء المعتقلين من القدس الشرقية(الضفة الغربية 
ومنهم المعتقلون بتهمة العنف، أمام محاكم عسكرية 

  .  في المئة تقريبا١٠٠عدل إدانتها التي يبلغ م

سجن إسرائيل العديد من المحتجزين والسجناء ت
الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة داخل إسرائيل في 
انتهاك للقانون اإلنساني الدولي الذي يقضي بعدم نقلهم 
خارج األراضي المحتلة أو تقييد قدرة أقاربهم على 

 .زيارتهم

 ٩/٦/٢٠١٩ ووتش موقع منظمة هيومن رايتس

* * * * *  

  )صفقة القرن(جديد في نعش  مسمار

  

السفير  أكد –) ب.ف.أ( –القدس المحتلة 
األميركي لدى دولة االحتالل االسرائيلية ديفيد فريدمان 

في ضم » الحق«في مقابلة امس أن الدولة العبرية تملك 
من الضفة الغربية المحتلة، في تصريحات » اجزاء«

الرفض الفلسطيني لخطة السالم ّيرجح أن تعمق 
  .»صفقة القرن«ـ األميركية المنتظرة، والمعروفة اعالميا ب

ورفض الفلسطينيون الخطة حتى قبل الكشف 
عنها، مشيرين إلى أن سلسلة خطوات قام بها الرئيس 

  .ّاألميركي دونالد ترمب تعكس مدى تحيز إدارته إلسرائيل

 وسيرون على األرجح في تصريحات فريدمان
ًمسمارا جديدا في نعش عملية السالم التي يبدو أنها  ً

  .تكافح للبقاء على قيد الحياة

نيويورك «وفي المقابلة التي نشرتها صحيفة 
ٍامس، اعتبر فريدمان أن ضم أراض في الضفة » تايمز

في ظل ظروف «وقال . الغربية بدرجة ما هو أمر مشروع
حافظة على ّمعينة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في الم

. »جزء من، لكن على األغلب ليس كل، الضفة الغربية
وكان صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
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ًالتحرير اعتبر أن أي سياسة من هذا النوع تعكس تواطؤا 
  .ًأميركيا مع خطط إسرائيل االستعمارية، على حد تعبيره

وشكل تأسيس دولة فلسطينية في األراضي التي 
 بما ١٩٦٧ها إسرائيل خالل حرب األيام الستة عام احتلت

فيها الضفة الغربية المحتلة محور جميع خطط السالم 
ولم يتم بعد تحديد موعد . السابقة في الشرق األوسط

مؤكد للكشف عن خطة إدارة ترامب رغم أنه سيتم عقد 
مؤتمر في البحرين في وقت الحق هذا الشهر لعرض 

  .جوانبها االقتصادية

ير التصريحات العلنية التي أدلى بها وتش
مسؤولون في اإلدارة األميركية حتى اآلن إلى أن الخطة 
ستعتمد بدرجة كبيرة على تقديم دعم مالي مهم لالقتصاد 
ّالفلسطيني، تمول دول الخليج معظمه، مقابل تنازالت 

  .عن األراضي وحق إقامة دولة

آخر ما يحتاجه «وقال فريدمان في المقابلة إن 
  .»العالم هو دولة فلسطينية فاشلة بجانب إسرائيل

وقد ال ) صفقة القرن(قد ال يقبلون بها «وأضاف 
نعتمد «لكنه أضاف . من مطالبهم» تحقق الحد األدنى

على حقيقة أن الخطة المناسبة في الوقت المناسب 
  .»ستحصل على رد الفعل المناسب مع مرور الوقت

عمي ورأى فريدمان الذي يعد من أشد دا
نيويورك « المستوطنات اإلسرائيلية، في تصريحاته لـ

أن خطة ترامب تهدف إلى تحسين ظروف » تايمز
ًحال دائما «ّالفلسطينيين المعيشية لكنها لن تشكل  ً ّ

  .»للنزاع

وقال إنه ال يعتقد أن الخطة قد تتسبب باندالع 
  .أعمال عنف من الجانب الفلسطيني

ًمجددا » رنصفقة الق«ّويتوقع أن يتأجل نشر 
إلى إجراء » الكنيست«بعدما دعا البرلمان اإلسرائيلي 

انتخابات مبكرة في شهر أيلول المقبل، للمرة الثانية هذا 
  ).٢٠١٩(العام 

على درجة من الحساسية » صفقة القرن«وتعد 
  .تمنع نشرها خالل الحمالت االنتخابية

وخالل الحمالت التي سبقت أول انتخابات عامة 
ّان، تعهد رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي في شهر نيس

بنيامين نتانياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة 
ّالغربية المحتلة، في تحرك دعمه منذ مدة طويلة جميع 
ًالنواب تقريبا في تحالفه الذي يضم أحزابا يمينية ودينية  ً

  .يهودية

وفي وقت سابق في شباط، قال نتانياهو للنواب 
مع واشنطن خطة يمكن يموجبها ضم إنه ناقش 

  .المستوطنات بشكل فاعل

لكن في تعبير علني نادر عن الخالف بين 
الحليفين المقربين، نفت ادارة البيت األبيض بشكل مباشر 

  .ًالحقا إجراء أي محادثات من هذا النوع

ومع استمرار توسيع المستوطنات من قبل 
 ألف ٦٠٠حكومات نتانياهو المتعاقبة، يعيش أكثر من 

ًمستوطن يهودي حاليا في الضفة الغربية المحتلة، بما 
في ذلك في القدس الشرقية المحتلة، وسط اكثر من 

  .ثالثة ماليين فلسطيني

وينظر المجتمع الدولي إلى المستوطنات على 
  .أنها غير شرعية وأكبر عقبة في طريق تسوية السالم

  ٧ ص٩/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ّاالحتالل انتهك ودنس : نية الفلسطياألوقاف
   مرة خالل أيار الماضي٣٠أكثر من " األقصى"

 

وزارة األوقاف والشؤون  قالت –القدس المحتلة 
، في تقريرها الشهري، إن سلطات  الفلسطينيةالدينية

ّاالحتالل اإلسرائيلي صعدت من إجراءاتها وتدابيرها 
التعسفية في المسجد األقصى المبارك خالل شهر أيار 

 .الماضي
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وأشار التقرير إلى حصار االحتالل للمسجد 
المبارك، والى اإلجراءات األمنية المشددة على الحواجز 

، والتواجد لعناصره الشرطية بكثافة على إليهالمؤدية 
بواباته، ناهيك عن سياسة تحديد األعمار ومزاجية 

 في شهر إليهاالحتالل بمن يسمح له بالدخول والوصول 
 .كرمضان المبار

 حسام أبو الرب، إن األوقافوقال وكيل وزارة 
 مرة، ٣٠ من أكثر األقصىاالحتالل دنس وانتهك المسجد 
 وقتا، وأن ٤٢ اإلبراهيميومنع رفع األذان في المسجد 

" األقصى"مجمل االعتداءات على المسجدين 
وعلى باقي المساجد، وعلى الحراس، " اإلبراهيمي"و

 المقابر، بلغت في مجملها واإلبعادات، واالعتداءات على
 .اعتداء ٩٠ أكثر من

كما شهد شهر أيار الماضي جملة من 
االعتداءات وحاالت الطرد طالت المعتكفين داخل 
األقصى، وتدنيسه واقتحامه من قبل سوائب المستوطنين 

 .وجنود وشرطة االحتالل

ورصد التقرير قيام رئيس وزراء االحتالل 
ًبراق وتأديته طقوسا نتنياهو بتدنيس باحة حائط ال

ٕتلمودية في المكان وسط حراسات واجراءات أمنية 
مشددة، وقيام المتطرف غليك على رأس مجموعة من 

 وسط تلقيهم األقصىغالة التطرف باقتحام المسجد 
 .شروحات تلمودية

 األقصىوواصل االحتالل تحريضه على المسجد 
ورواده، وسط دعوات لمزيد من االقتحامات حتى في 

عشر األواخر من رمضان، كما تفوه المتطرف أساف ال
) اتحاد منظمات المعبد(فريد المتحدث باسم ما تسمى 

بدأت العشر األواخر من رمضان وجبل المعبد ال "قائال 
ًيزال مفتوحا لليهود، وتم الحج إلى هناك أمس بسهولة، 

، وعادة ما تقوم "نأمل أن يظل كذلك حتى يوم القدس
غالق باب المغاربة أمام اقتحامات شرطة االحتالل بإ

المستوطنين في العشر األواخر من رمضان، لكنها 
وللسنة الثالثة على التوالي تسمح للمستوطنين باقتحامه 

 .خالل األيام األخيرة من الشهر الفضيل

كما حاصرت قوات خاصة من شرطة االحتالل 
المسجد القبلي عقب اقتحام المستوطنين لساحات 

صى، ما أدى لحدوث توتر في صفوف المسجد األق
المعتكفين داخل المسجد، وشرعت مخابرات االحتالل 

 .بتصوير المنطقة

وأضاءت بلدية االحتالل، علمي الكيان 
اإلسرائيلي وأمريكا على مقاطع من سور القدس 
ًالتاريخي؛ احتفاال بمرور عام على نقل السفارة األمريكية 

لسور من جهة  منطقة ااإلضاءةإلى القدس، وشملت 
 .باب الخليل

 ذلك قامت مجموعة من عصابات إلى
ّالمستوطنين باالعتداء على بوابة مسجد الشيخ مكي، 
وكسرت وخربت قفل المسجد، وهو االعتداء الرابع من 

 .نوعه على نفس المسجد خالل فترة قصيرة

 وفي الخليل واصل االحتالل منعه لرفع األذان 
 وقتا، واعتدى على 42في المسجد اإلبراهيمي بواقع 

 احتاللية على جدار إعالماغرفة العنبر، ووضع 
اإلبراهيمي، وأشعلوا الشموع بجواره من الجهة الشرقية ما 
نتج عنه تشوه بالجدار، ودخول الدخان لجميع أروقة 

 .المسجد

وفي بيت لحم، اقتحم مستوطنون بحماية قوات 
قوسا االحتالل اإلسرائيلي منطقة برك سليمان وأدوا ط

تلمودية، حيث تتعرض المنطقة القتحامات متكررة من 
  .قبل المستوطنين

 ١٠/٦/٢٠١٩ اآلن فلسطين

* * * * *  
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..  فلسطينيا٢٩االحتالل يعدم : منظمة التحرير
  الشهر الماضي٣٧٠ويعتقل 

 

قالت منظمة  - عمان - نادية سعد الدين 
قوات االحتالل اإلسرائيلي أعدمت "التحرير الفلسطينية إن 

ً مواطنا فلسطينيا، خالل الشهر الماضي، منهم ٢٩ ً٤ 
 بجراح مختلفة، فيما ٣١٢ أطفال، وأصابت ٤سيدات و

ًمخططا "ً مواطنا، معتبرة أن هناك ٣٧٠اعتقلت زهاء 
ًيا إسرائيليا يستهدف تصفية القضية الفلسطينيةأميرك ً" ،

ًفيما يزداد المستوطنون غلوا وتطرفا ضد الفلسطينيين ً.  

وأوضحت دائرة العالقات الدولية في منظمة 
التحرير، عبر تقريرها الشهري الصادر أمس بعنوان 

ً شهيدا ارتقوا نتيجة ٢٧"، إن "شعب تحت االحتالل"
ين العزل والمنشآت السكنية غارات االحتالل ضد المدني

  ."في قطاع غزة

مواطنين في الضفة "فيما أعدمت قوات االحتالل 
الغربية بدم بارد تحت ذريعة محاولتهما تنفيذ عمليات 
ًطعن ضد عناصرها العدوانية، كما أصابت عددا من 
المواطنين بجراح مختلفة نتيجة عدوانها ضد قطاع غزة، 

ي الضفة الغربية بالضرب واعتداءاتها ضد الفلسطينيين ف
المبرح أثناء االحتجاز والمواجهات، وقمع المسيرات 
السلمية في المناطق المهددة باالستيالء عليها لصالح 

  ."االستيطان

 فلسطينيات ومواطن من ٤ًأطفاال و"وأضافت أن 
ًذوي االحتياجات الخاصة، ضمن المعتقلين، تزامنا مع 

ًمعتقال خالل  ٣٠إصدار أوامر اعتقال إداري بحق 
  ."النصف الثاني من شهر أيار المنصرم

ً مواطنا عن ١٦"وأبعدت سلطات االحتالل 
المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة؛ 
ًوأصدرت عددا من قرارات الحبس المنزلي بحق عشرات 

المواطنين المقدسيين، بينهم عدد من حراس المسجد، 
  ."راحهموفرضت غرامات مالية كشروط إلطالق س

المخطط اإلسرائيلي إلقامة "وحذرت المنظمة من 
 وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة، بواقع ٨٠٥
 وحدة ٣٤٥، و"بسغات زئيف" وحدة في مستعمرة ٤٦٠

  ."راموت"في مستعمرة 

 "عيلي"مستوطني مستعمرة "وأشارت إلى أن 
ضخوا المياه العادمة باتجاه أراضي المواطنين الزراعية 

لتابعة لقرى الساوية واللبن الشرقية ويتما وقريوت، مما ا
أدى إلى إتالف المزروعات واألشجار، كما جرف 

 قطعة أرض في قرية "ألون موريه"مستوطنو مستعمرة 
دير الحطب، ووضعوا عليها خمس وحدات متنقلة في 

  ."محاولة إلقامة بؤرة استيطانية جديدة

ن جرف المستوطنون أراضي المواطني"كما 
الزراعية الواقعة في الجهة الشرقية لقرية مادما، لشق 
ًطريق استيطاني، تزامنا مع اقتحام آخرين منهم األراضي 
الزراعية عند األطراف الشرقية لقرية عصيرة القبلية، 

  ."وأضرمت النار في محاصيلها

وواصل المستوطنون المتطرفون عدوانهم عبر 
 عند أطراف رشق الحجارة باتجاه منازل المواطنين"

القرية، وباتجاه مركبات المواطنين المارة عند الشارع 
 "حومش" جنين، قرب مدخل مستعمرة –الرئيس نابلس 

  ."المخالة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها

قامت مجموعة من المستوطنين المتطرفين "كما 
باالعتداء على المواطنين الفلسطينيين في البلدة “

  ."ن الخليل، ومنطقة األغوار الشماليةالقديمة م

 منشأة سكنية وتجارية ٨٠٠بتعرض "وأفادت 
فلسطينية للدمار، خالل قصف وعدوان قوات االحتالل 

 منشأة سكنية ١٠٠، حيث دمرت "األخير ضد قطاع غزة
 ١٣ منشأة بشكل جزئي، بينها ٧٠٠بشكل كلي، و
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 مدرسة موزعة على أنحاء القطاع، إضافة إلصابة شبكات
  ."الكهرباء وقوارب الصيادين ومعدات الصيد بأضرار كبيرة

ًوهدمت قوات االحتالل عددا من المنازل والمحال 
 عائلة على ١٥التجارية في القدس المحتلة، وأجبرت 

إخالء مساكنهم في منطقة خربة حمصة الفوقا في 
األغوار الشمالية بحجة القيام بأعمال تدريب في 

  ."المنطقة

ة من المستوطنين باقتالع نحو مجموع"وقامت 
 شجرة زيتون من أراضي قرية برقة، وقطع عدد من ٢٥

أشجار اللوزيات من أراضي المواطنين الفلسطينيين 
الزراعية في خربة يانون الواقعة شرق بلدة عقربا، كما 
دمرت خط المياه المغذي لقرية فروش بيت دجن، الذي 

زية حتى مزارع يمتد من منطقة عين شبلي واآلبار االرتوا
  ."القرية

وعلى صعيد متصل؛ واصلت قوات االحتالل، 
أمس، عدوانها في األراضي المحتلة، عبر شن حملة 
واسعة من المداهمات واالعتقاالت ضد عدد من 
المواطنين، منهم أسرى محررون، من مخيم عايدة شمال 

   .ًبيت لحم، ومن بلدة الخضر جنوبا

قتحام قوات فيما اندلعت المواجهات أثناء ا
االحتالل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث قام 
الشبان الفلسطينيون برشقها بالحجارة، بينما استأنفت 
َعدوانها بمداهمة عدة منازل في بلدة بيت ُأمر شمال 
الخليل، واعتقال عدد من المواطنين من بلدة بيت عوا 

  .ًغربا

ًوطالت االعتقاالت اإلسرائيلية، أيضا، مواطنين 
من منطقتي جبل الرحمة وسط الخليل، وجبل الشريف 
بالمحافظة، ومن قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام 

  .>>...اهللا، وبلدة كفر الديك غرب سلفيت

  ٢٢ ص١١/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 مليون دوالر ١٦االحتالل اإلسرائيلي ينهب 
 لفلسطينيي الضفة

  

نشر  اإلسرائيلية، "هآرتس"كشف تقرير لصحيفة 
اليوم االثنين، أن الذراع التنفيذية لدولة االحتالل في 

تحتفظ في ميزانية الدولة ) اإلدارة المدنية(الضفة الغربية 
 مليون ١٦أكثر من ( مليون شيقل على األقل ٥٨بنحو 

، هي أموال أودعها مواطنون فلسطينيون )دوالر أميركي
لهم من الضفة الغربية المحتلة كأموال كفالة لدى اعتقا

من قبل سلطات االحتالل، وعرضهم على المحاكم، سواء 
لحجة ارتكابهم مخالفات، مثل مخالفات سير، أو اتهامهم 

، تم على أثرها عرضهم أمام "مخالفات أمنية"بارتكاب 
المحاكم العسكرية لالحتالل، التي كانت تشترط اإلفراج 

  .عنهم بدفع كفاالت مالية عالية

م في ميزانية دولة وبحسب التقرير، فقد تراك
 مليون شيقل منذ أواسط التسعينات، ٥٨االحتالل مبلغ 

بفعل عدم إرجاع هذه األموال التي كان يفترض بأصحابها 
استعادتها، خاصة في الحاالت التي كانت الغرامة 
القضائية النهائية التي ألزموا بدفعها أقل من الكفالة التي 

ض فيها دفع كفالة تم إيداعها، أو في الحاالت التي تم فر
مالية عالية لضمان مثول المواطن الفلسطيني، في حالة 
مخالفات جنائية أو مخالفات سير، أمام المحكمة، حتى 

ال يوجد ". بعد إطالق سراحه دون تقديم الئحة اتهام ضده
أي توثيق لحجم األموال المشابهة التي دفعها 
الفلسطينيون في األراضي المحتلة قبل سنوات 

" ينات، وال أين ذهبت هذه األموال وما هو مصيرهاالتسع
وفي كل األحوال، فإن األموال التي دفعها الفلسطينيون 
ظلت محتجزة لدى االحتالل، وكان على الفلسطيني 
العادي أن يمر بدروب من الحواجز البيروقراطية 
والقانونية، والحواجز الفعلية لالحتالل، لمتابعة تحصيل 

  .حقه وماله
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لتقرير الذي يعتمد على معلومات من ووفقا ل
، فإنه ال يوجد أي توثيق لحجم األموال "مصدر أمني"

المشابهة التي دفعها الفلسطينيون في األراضي المحتلة 
قبل سنوات التسعينات، وال أين ذهبت هذه األموال وما 

  .هو مصيرها

ويكشف التقرير عن أن أول إشارة لهذه األموال 
الدولة اإلسرائيلي األخير، نشر جاءت في تقرير مراقب 

في الشهر الماضي، في الفصل الخاص بعمل المحاكم 
العسكرية، حيث كان حجم األموال الفلسطينية التي 

 مليون شيقل، بعدما أعيد ٥٦.٩أودعت في هذه المحاكم 
  .في العامين األخيرين جزء من هذه األموال

 تضع "اإلدارة المدنية"ويشير التقرير إلى أن 
قيل بيروقراطية هائلة حتى أمام نشطاء يسار عرا

إسرائيليين، وجمعيات لحقوق اإلنسان، حاولت مساعدة 
المواطنين الفلسطينيين في استعادة أموالهم، مثل اشتراط 
إبراز قسيمة الدفع، ثم قرار من المحكمة العسكرية بإلغاء 
ّالغرامة أو الكفالة، ثم أمر مصدق بعدم وجود مانع من 

ال لصاحبه الفلسطيني، مع ما يلزم ذلك من إعادة الم
، وما يلزمه "اإلدارة المدنية"مراجعات لدوائر مختلفة في 

ذلك من إصدار تصاريح الجتياز الحواجز العسكرية 
اإلسرائيلية، ثم أخيرا تعقيدات إدارية في تحويل المبلغ 

  .لفرع البنك الذي يتعامل معه المواطن الفلسطيني

اإلدارة المدنية اعترفت ببدء ووفقا للتقرير، فإن 
تراكم المال الفلسطيني منذ سنوات التسعينات، لكن دون 

 .أية معطيات عن السنوات التي سبقت ذلك

 مليون ٤٠وتبين مثال أن حجم هذه األموال بلغ 
، ٢٠١١عام )  مليون دوالر أميركي١١أكثر من (شيقل 

حزيران الحالي / ارتفعت عاما بعد عام لتصل في يونيو
  “. مليون شيقل٥٨لى إ

 مليون شيقل عام ٤٠حجم هذه األموال بلغ 
حزيران / ، ارتفعت عاما بعد عام لتصل في يونيو٢٠١١

ولفتت الصحيفة إلى أن  ” مليون شيقل٥٨الحالي إلى 
موقع منسق نشاطات االحتالل في الضفة والقطاع عدل 

جبل المال “في موقعه الرسمي إشارة إلى ما سماه 
مع شرح حول هذه األموال وطرق الوصول ، ”الفلسطيني

  .إليها الستعادتها

 شخص دخلوا هذه الصفحات، ٧٠٠٠ومع أن 
” هآرتس“إال أن المصدر األمني اإلسرائيلي أبلغ صحيفة 

أن مئات فقط تجاوبوا وأرسلوا تفاصيل لمحاولة فحص 
  .استحقاقهم ألموال كانوا دفعوها، وسبل استعادتها

حجم هذه األموال قد بلغ ووفقا للتقرير، فقد كان 
، ) مليون دوالر١٧.٣٠( مليون شيقل ٦٢العام الماضي 

 بعد أن تمكن المئات من ٥٨وتراجع هذا العام إلى 
الفلسطينيين من استعادة أموال أودعوها في المحاكم 

  .العسكرية والدوائر المختلفة لالحتالل في سنوات سابقة

ماضي وبحسب التقرير، أعاد االحتالل األسبوع ال
 مواطن ٣٠٠٠ ماليين شيقل لنحو ٥فقط نحو 

 مليون ٢.٤ أعاد االحتالل ٢٠١٧وفي العام . فلسطيني
 ألف شيقل ٤٠٠شيقل من هذه األموال ألصحابها، مقابل 

 .٢٠١٦فقط تمت إعادتها عام 

دولة لصوصوقال رئيس نادي : قدورة فارس
العربي "األسير الفلسطيني قدورة فارس، في تصريحات لـ

الكفاالت تؤخذ من األسير في كثير من "، بأن "يدالجد
األحيان عن قضايا بسيطة ال وزن لها، وتكون شرطا 
لإلفراج، وحينما تدفع ويفرج عن األسير تبقى هناك 
إجراءات محاكمة، وتتم تبرئة األسير من التهم الموجهة 
له، لكن تبقى المماطلة في استرداد قيمة الكفالة، والتي 

  ".تسعة أشهرقد تستمر لنحو 

آلية إعادة الكفالة "وشدد فارس على أن 
ألصحابها معقدة، لدرجة أن المحامين يتعبون في 
ٕمتابعتها، حتى تصل بأصحابها درجة الملل وامكانية 
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التخلي عنها، ألن ذلك يستنزفهم، وقد يكلفهم دفع مبالغ 
  ".تفوق قيمتها قيمة الكفالة نتيجة المتابعة

  الفلسطيني إلى أنوأشار رئيس نادي األسير
تلك الكفاالت تراكمت نتيجة تلك المماطالت، وهو أمر "

ينسجم مع أن دولة االحتالل هي دولة لصوص بكل ما 
تحمل الكلمة من معنى، فإسرائيل تسعى دائما إلى إثقال 

  ".كاهل الشعب الفلسطيني

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون األسرى 
 ر، في حديث لـوالمحررين الفلسطينية قدري أبو بك

نحن سنتابع مع المحامين كيفية رفع ": "العربي الجديد"
دعاوى من أجل استرجاع هذه المبالغ، التي قد تكون 
قيمتها أكثر من هذا المبلغ، ولكن نحن غير قادرين على 

، مشيرا إلى أن هذه األموال األصل فيها أن "تحديد قيمتها
لسطينية تعود إلى أصحابها، أو إعادتها للسلطة الف

 .إلعادتها إلى أصحابها

 ١١/٦/٢٠١٩العربي الجديد 

* * * * *  

.. تنتقد الصمت الدولي" الخارجية الفلسطينية"
ووزير إسرائيلي يقود المستوطنين القتحام 

  "األقصى"

  

 وقعت اشتباكات - عمان - نادية سعد الدين
عنيفة، أمس، بين قوات االحتالل اإلسرائيلي وعناصر من 

 الفلسطيني في الضفة الغربية، مما أسفر جهاز األمن
عن وقوع إصابات من الجانب الفلسطيني، بينما قاد وزير 
إسرائيلي عشرات المستوطنين المتطرفين القتحام المسجد 

  .األقصى المبارك واستباحة ساحاته بجوالت استفزازية

وحاصرت قوات االحتالل مقر جهاز األمن 
س، بالضفة الغربية، الوقائي الفلسطيني في مدينة نابل

وأطلقت النيران باتجاهه، مما أدى إلى اندالع المواجهات 

ٕفي محيطه، واصابة أحد أفراده بجراح، وذلك قبيل 
  .اندحارها من المنطقة بعد ارتكاب جريمتها

وقال محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، إن 
قوات كبيرة من جيش االحتالل حاصرت مقر الجهاز في “

بلس، وشرعت بإطالق األعيرة النارية صوب مدينة نا
المبنى بشكل مفاجئ ودون مبرر، ما أدى إلى إصابة 

  .”شاب وتحطيم عدد من النوافذ

ونفى صحة ما ادعته قوات االحتالل حول 
ليست “ًتعرضها إلطالق نار في المنطقة، مشيرا إلى أنها 

المرة األولى في تماديها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، 
الخطورة تكمن في استهداف المقر العسكري لكن 

  .”الفلسطيني

ومنعت قوات االحتالل من وصول سيارات 
اإلسعاف إلى المنطقة، فيما صعدت من عدوانها ضد 
الشعب الفلسطيني، عبر مداهمة منازلهم وتخريب 
محتوياتها واالعتداء على ساكنيها وتنفيذ االقتحامات 

  .والزراعيةواالعتقاالت وهدم المنشآت السكنية 

وأصيب مواطنون فلسطينيون بنيران قوات 
االحتالل أثناء قيامها بعملية هدم منشآت سكنية 
وزراعية، في منطقة بير عونة، في مدينة بيت جاال، 
ببيت لحم، حينما أطلقت عليهم النار بشكل عشوائي، 
فيما أصيب شاب آخر بعيار معدني مغلف بالمطاط أثناء 

ٕقة واغالقها ومنع المواطنين من اقتحام االحتالل للمنط
  .ًالوصول إليها، تمهيدا للهدم، بحجة عدم الترخيص

فيما نفذت قوات االحتالل حملة واسعة من 
ًاالعتقاالت طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين؛ من 
مخيم العين ومنطقة الضاحية، في مدينة نابلس، خالل 

داهمة اقتحامهما، ومن بلدتي بيت عوا والسموع عقب م
ًالمنازل، في الخليل، مصحوبا باالعتداء على طفلين 

  .بالضرب المبرح، عقب احتجازهما
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وداهمت قوات االحتالل عدة أحياء بمدينة 
ًالخليل وبلدة بني نعيم شرقا، واقتحمت عدة منازل، 
ًوفتشتها، كما اعتقلت شابا فلسطينيا من قرية العيساوية  ً

ضرب على رأسه، شرق القدس، بعد االعتداء عليه بال
  .أثناء تواجده عند المدخل الغربي للقرية

ًكما طالت االعتقاالت عددا من المواطنين، من 
بينهم أسرى محررون، من محافظة رام اهللا والبيرة، 
ْوطولكرم، وحي النقار وسط مدينة قلقيلية، خالل اقتحام 

  .عدة منازل فيها

واقتلعت قوات االحتالل عشرات أشجار الزيتون 
مت بئرا لجمع المياه شرق بلدة طمون، في طوباس، ورد

 شجرة زيتون معمرة ٤٠٠فيما تستهدف أكثر من 
مزروعة في تلك المنطقة، إضافة إلى أربع آبار لجمع 
المياه، تعود ملكيتها لمواطنين من بلدة طمون، تحت 

  .ذريعة أنها محمية طبيعية

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، 
هدم المنازل والمنشآت، التي تشنها سلطات حملة 

االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة، بخاصة 
  .القدس المحتلة ومحيطها

، أن الحملة ”الخارجية الفلسطينية“واعتبرت، 
ًتصعيدا خطيرا في عمليات التطهير العرقي ضد “تعد  ً

المواطنين المقدسيين، وجزء ال يتجزأ من حرب االحتالل 
ة عليهم، إلجبارهم على ترك مدينتهم ومغادرتها، المفتوح

ًليقوم االحتالل بإحالل مستوطنين يهود مكانهم؛ تنفيذا 
لمخططاته االستعمارية، الهادفة إلى تهويد القدس، 

  .”وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل

خطورة التصعيد الحاصل في “ونوهت إلى 
ما حدث عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، ك

، ”في الخليل وبيت جاال وصور باهر وشعفاط وغيرها
مغبة التعامل معها كأمور باتت مألوفة “محذرة من 

واعتيادية، أو كأرقام في اإلحصاءات فقط، بما يخفي 

سياقها االستعماري العنصري، وحجم معاناة أصحابها من 
العائالت الفلسطينية، وما تواجهه من تشرد ألطفالها 

  .”يوخها وأبنائهاونسائها وش

صمت المجتمع الدولي على “وأكدت الوزارة، أن 
هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وصل حد التخاذل 
والالمباالة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، جراء 

هدم “لى أن ‘، مشددة ”ممارسات االحتالل ومستوطنيه
المنازل جريمة تستدعي صحوة ضمير وأخالق دولية، 

كبيها من قبل الجنائية الدولية والمحاكم ومحاسبة مرت
  .”الوطنية المختصة

إلى ذلك؛ قالت دائرة األوقاف اإلسالمية إن 
قوات االحتالل نشرت عناصرها الكثيفة وتعزيزاتها “

العسكرية المشددة داخل ساحات المسجد األقصى 
المبارك، وبمحيطه، لتوفير الحماية األمنية الالزمة 

 اإلسرائيلي، أوري أريئيل، المسجد القتحام وزير الزراعة
  .”مع عشرات المستوطنين المتطرفين

باب “وقام المقتحمون للمسجد، من جهة 
ً، بتنفيذ جوالت استفزازية داخل المسجد، تزامنا ”المغاربة

مع قيام قوات االحتالل بعرقلة دخول المصلين لألقصى 
ٕعبر احتجاز هوياتهم الشخصية، واعطائهم بطاقات ملونة 

عدم “ًال منها، حتى تضمن، وفق األنباء الفلسطينية، بد
رباطهم في المسجد لفترات طويلة، أو إلمكانية اعتقالهم 

  .”في حال تصدوا القتحامات المستوطنين

وكانت وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
سلطات االحتالل صعدت من “الفلسطينية قد أفادت بأن 

سجد األقصى اجراءاتها وتدابيرها التعسفية ضد الم
والمقدسات اإلسالمية في األراضي الفلسطينية المحتلة، 

  .” اعتداء خالل الشهر الماضي٩٠لتبلغ أكثر من 

، في تقريرها ”األوقاف الفلسطينية“ونوهت 
حصار االحتالل للمسجد، واالجراءات “الشهري، إلى 

األمنية المشددة عند الحواجز المؤدية إليه، والتواجد 
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باته، عدا عن سياسة عرقلة دخول الكثيف عند بوا
 .”المواطنين الفلسطينيين لألقصى

 ٢٧ ص١٢/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

النهب .. العقارات التاريخية في القدس
 والتهويد بأمر القضاء

  

بين تسريب العقارات،  ما –القدس المحتلة 
وشرعنة القضاء، تواجه الممتلكات العربية التاريخية في 

لة، مقصلة تهويد ونهب شرسة ال مدينة القدس المحت
  .تتوقف؛ لفرض أمر واقع في المدينة المحتلة

أحدث هذه العمليات جاءت االثنين الماضي عندما 
ّصدقت المحكمة العليا اإلسرائيلية على بيع أمالك للكنيسة 
األرثوذكسية اليونانية في البلدة القديمة في القدس المحتلة 

طانية، بعد فشل محاوالت االستي" عطيرات كوهانيم"لجمعية 
  .بطريركية الروم األرثوذكس بإلغاء البيع

  تآمر ثالثي

وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، 
لألسف خسرنا المعركة؛ فالقضية وصلت : "عصام العاروري

إلى خواتيمها، وصدر حكم نهائي غير قابل لالستئناف، 
  ."والظروف العامة ال تسمح بممارسة ضغوط سياسية

وأشار العاروري إلى أن الراهب المتورط في صفقة 
ّباب الخليل معروف منذ مدة طويلة، وهو متواطئ مع 

التي هربته إلى بنما ليتهرب من المثول " عطيرت كوهينم"
  .أمام المحكمة

 تضافرت جهودها ما اإلسرائيليةوأكد أن الدوائر 
ر بين ما تسمى دائرة األراضي، والنيابة، والقضاء، لتمري

  .هذه الصفقة

ّلو كان الظرف عاديا لتمكنا من إبطال : "وقال ً
الصفقة؛ ألن من باع العقارات ال يملك حق البيع، فهي 

  ".أوقاف ال يمكن بيعها

  

  تغليف قانوني للمصادرة

 بدأت تظهر رغبة جمعيات ٢٠٠٤ومنذ عام 
االستيطان في االستيالء على الممتلكات التاريخية في 

وب قانوني بعد ظهور وثائق تزعم أن البلدة القديمة بث
" اإلمب"شركات إسرائيلية اشترت هذه األصول، ومنها 

  .، لتحويلها إلى بؤر استيطانية"بيت المعظمية"و" البتراء"و

 وهو من أوائل ١٨٨٤عام " اإلمب"وبني فندق 
الفنادق التي أقيمت شرقي القدس، وكان وجهة للكثير من 

ذين زاروا القدس بمن فيهم فيلهلم السياح والمسؤولين ال
الثاني آخر قياصرة اإلمبراطورية األلمانية، وملك بروسيا 

  .١٨٩٨عندما زار فلسطين عام 

 الفندق الواقع األرثوذكسوتمتلك بطريركية الروم 
في ميدان عمر بن الخطاب بمنطقة باب الخليل، وهو أحد 
ة أبواب البلدة القديمة في القدس التي تؤدي إلى حار

  .النصارى

وبات الفندق الذي يوفر سطحه طلة جميلة على 
معالم القدس القديمة بما فيها المسجد األقصى، وكنيسة 
القيامة وسور القدس العتيقة، مهددا بالتسرب إلى الجمعية 

التي تنسق في " عطيرات كوهانيم"االستيطانية اإلسرائيلية 
ثرياء وضع اليد على ممتلكات عربية في القدس بدعم من أ

  .يهود، خاصة من الواليات المتحدة األمريكية

 ٥٠وال يهدد التسريب هذا الفندق، المكون من 
" البتراء"غرفة فندقية فحسب، بل شمل أيضا فندق 

 غرفة فندقية، وأيضا المملوك ٢٦المالصق له والمكون من 
  .لبطريركية الروم األرثوذكس في القدس

  وثائق وفساد

، ومعهما مبنى كبير "البتراء"و" اإلمب" بدأت قصة
، "بيت المعظمية"في الحي اإلسالمي في المدينة يسمى 

 بعد أن قالت وسائل ٢٠٠٤تطفو على السطح في عام 
إن شركات إسرائيلية : إعالم االحتالل، مستندة إلى وثائق

مسجلة في دول غربية وتعمل لمصلحة الجماعات 
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كية الروم االستيطانية اشترت هذه العقارات من بطرير
  .األرثوذكس

وفجرت الوثائق موجة من المظاهرات في القدس 
 وفي األردن، أدت في ٤٨والضفة الغربية وداخل أراضي 

نهاية األمر إلى اإلطاحة ببطريرك الروم األرثوذكس في 
  .٢٠٠٥القدس إيرينيوس األول من منصبه في عام 

وألقت هذه القضية بظاللها على البطريرك الجديد 
وس الذي استهل عهده في العام ذاته بمحاولة إبطال ثيوفيل

الصفقة التي قال إنه شابها أعمال فساد ورشوة فضال عن 
  .عدم تصديق الكنيسة عليها

وتسعى جماعات استيطانية إسرائيلية، على رأسها 
، إلى وضع اليد على أكبر عدد ممكن من "عطيرات كوهانيم"

ن القدس في محاولة الممتلكات العربية في البلدة القديمة م
  .لمنع تحولها إلى عاصمة للدولة الفلسطينية مستقبال

وهذه الجماعات حظيت على مدى سنوات، بالدعم 
، وهو ما تكرر في قضية "اإلسرائيلية"القانوني من المحاكم 

أمالك بطريركية الروم األرثوذكس في الصراع الذي بدأ قبل 
  .سنوات

  صفقة مشبوهة

كية دعوى إلى المحكمة وآنذاك، قدمت البطرير
المركزية اإلسرائيلية في القدس دعت فيها إلى إبطال 
الصفقة بعد تأكيدها أنه شابها الفساد؛ حيث تمت دون علم 

الرشوة المالية " عطيرات كوهانيم"الكنيسة وبعد تقديم جميعة 
للمسؤول المالي في البطريركية الذي وافق على إتمامها 

  .سوق لهذه الممتلكاتبسعر زهيد، مقارنة بسعر ال

وبقرار المحكمة العليا اإلسرائيلية، االثنين 
" عطيرات كوهانيم"الماضي، هناك خشية من إقدام 

االستيطانية على طرد المستأجرين المحميين من المباني 
  .وتحويلها إلى بؤر استيطانية

إن : وقالت بطريركية الروم األرثوذكس في القدس
ت صفقة عقارات باب الخليل اعتمد"المحكمة اإلسرائيلية 

التي أبرمت بشبهات في عهد البطريرك السابق إيرينيوس 

ٍاألول بالرغم من تقديم البطريركية كل ما هو كاف إلبطالها 
  ". عاما١٤على مدار معركة قانونية استمرت 

ُستكمل : "وقالت البطريركية في بيان لها إنها
في باب مشوار مقاومة عملية االستيالء على عقاراتها 

ٕالخليل بجميع السبل المشروعة، وان طواقمها القانونية 
بالتعاون مع خبراء في القانون الدولي، تدرس كافة 
االحتماالت المتاحة إللغاء عملية االستيالء على عقارات 

  ".باب الخليل

: وأشارت بطريركية الروم األرثوذكس في القدس إلى أنها
حميين بهذه ستواصل تقديم دعمها للمستأجرين الم"

العقارات ليكونوا خط دفاع آخر أمام الهجمة االستيطانية 
  ".الشرسة على القدس عامة وعلى هذه العقارات خاصة

 ١٤/٦/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

صفقة القرن بين ضبابية المشهد وخطورة 
 الموقف

  

تباين البيانات  -  فتحي األغوات.  د-كتب  
ربها حيال مصير ما بات يعرف بخطة والتحليالت وتضا

» صفقة القرن«السالم األميركية في الشرق األوسط 
تشير بوضوح إلى ضبابية الخطة التي بدأت تسريباتها 

  .تظهر في قت سابق من العام الحالي

عراب الصفقة جاريد كوشنير، اكد نيته تأجيل 
 عن الخطة إلى ما بعد عيد الفطر على ضوء اإلعالن

ة انتخابات الكنيست في إسرائيل، في سياق اتضاح نتيج
  .التأجيل المتكرر لمواعيد الكشف عن محاور الخطة

 كوشنير عن ورشة البحرين االقتصادية ٕواعالن
نهاية الشهر الحالي لعرض الجانب االقتصادي للخطة 
ّاألميركية، يشي باحتمالية تأجيل الشق السياسي من 

  .الصفقة، وهو األهم، إلى إشعار آخر

بررات ورهانات كثيرة باتت تؤشر على مصير م
 نتنياهو في إخفاقصفقة القرن بالفشل، خاصة بعد 
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تشكيل حكومة جديدة والتوجه إلجراء انتخابات جديدة في 
 األميركية، اإلدارة لخطط إرباكاإسرائيل، األمر الذي أحدث 

 األملرغم الترويج المتواصل للخطة، الذي ال يخفي خيبة 
ل المستقبل السياسي لنتنياهو في ضوء األميركية حيا

  . وقرار إعادة االنتخاباتإسرائيل السياسية في األوضاع

 عن الصفقة اإلعالن في حكم المؤكد ان وأصبح
لن يتم قبل ورشة البحرين وانتظار إجراء االنتخابات 
اإلسرائيلية أيلول المقبل، أي انها حكما حتى نهاية العام 

ت المتحدة من التحضير الحالي حيث تقترب الواليا
لالنتخابات الرئاسية وبالتالي تجنبها المغامرة باي خطط 

  .من شأنها ارباك حساباتها االنتخابية القادمة

فهل تدرك ادارة ترمب جيدا تأثير وانعكاس انعدام 
التأييد لها في الجانب الفلسطيني والعربي والدولي 
 المتمثل في رفض اوروبي والتحفظ الروسي والصيني

  .على الخطة األميركية للسالم

وفي المقابل موقف عمان الذي عبر عنه جاللة 
الملك عبداهللا الثاني خالل لقائه كوشنير كان صريحا 
وواضحا في طرح الرؤية االردنية الثابتة لشروط السالم 
العادل والدائم في المنطقة، في وقت لم يقدم كوشنير أي 

قى وعودا توضيحات جديدة حول مضمون الصفقة لتب
  .برسم الرخاء االقتصادي

ة أبو وبهذا الخصوص، تقول النائب السابق عبل
المسمى صفقة القرن )) ترمب نتنياهو((علبة ان مشروع 

لم يعلن أصحابه عن الجانب السياسي فيه رغم تاكيداتهم 
  .ان اإلعالن سيكون بعد رمضان

وأضافت في كل األحوال فقد فرض التحالف 
لي وقائع خطيرة على األرض تصب األميركي اإلسرائي

جميعها باتجاه عدواني على الحقوق الفلسطينية 
  .والعربية

وترى ابو علبة ان هنالك تراجعا في زخم 
التصريحات األميركية حول الموضوع، إلى حد يمكن 

اعتبار ان هنالك قرارا بتأجيل إعالن الشق السياسي 
ة األميركية برمته، الفتة إلى أن ذلك ال يعني تراجع اإلدار

  .عن المشروع التصفوي

وقالت ان هناك عدة أسباب تدعو لالعتقاد أن 
صفقة القرن وشروطها التصفوية غير قابلة للتسويق 
بسبب إنكارها الكامل للحقوق الوطنية الفلسطينية، محذرة 
ٕمن محاوالت االلتفاف واعادة إنتاج المشروع بصيغ أخرى 

حو اإلقرار أكثر سالسة من حيث الشكل والطريق ن
  .بالحقوق الوطنية الفلسطينية

بدوره لفت رئيس جماعة عمان لحوارات 
المستقبل بالل حسن التل، إلى الطريقة التي تم االعالن 

طريقة ((فيها عن صفقة القرن، التي وصفها بأنها 
، وساهمت في تشكيل رأي عام مضاد خاصة ))مستفزة

في ظل ما عرف عن ادارة الرئيس ترمب من تخبط 
  .وتناقض

 الرأيويشير التل إلى ان هنالك انطباعا لدى 
العام العربي بان الرئيس األميركي ترمب وطاقمه متعصب 
ومنحاز تماما إلى الجانب االسرائيلي في سعيه لخدمة 
اسرائيل بكل السبل ضاربا بعرض الحائط مصالح الشعب 
األميركي، المتضرر االول واالخير من استعداء الشعوب 

اوز المواثيق الدولية ومشاعر اتباع الديانات وكذلك تج
الثالث وخاصة عندما اتخذ قرارا احاديا مخالفا كل العالم 
بنقل السفارة األميركية إلى اسرائيل واالعتراف بسيادة 

ولفت إلى ان جوهر االمر يكمن في .اسرائيل على الجوالن
عدم وجود ثقة بين الشعوب وقرارات الشرعية الدولية التي 

ينفذ منها شيء على ارض الواقع اال لمصلحة لم 
اسرائيل، مضيفا أن االوطان ال تباع وال تشترى كما تريد 

ويتفق التل  ادارة ترمب عمله في االراضي الفلسطينية
فيما ذهبت اليه ابو علبة من وجود خالفات داخل االدارة 

  .األميركية حول صفقة القرن
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قيادة وأضاف من الواضح جدا ان موقف االردن ب
جاللة الملك هو موقف تاريخي وان هنالك حالة تالحم 
تاريخية بين الشعب االردني وقيادته الهاشمية، قائم على 

  .اساس حل الدولتين

من جانبه قال أمين عام جمعية الشؤون الدولية 
فاضل علي فهيد ان هنالك محاوالت أميركية بانهاء ملف 

ترمب لزخم القضية الفلسطينية من خالل توجيه ادارة 
  .تحركتها المكثفة نحو تحقيق الحلم االسرائيلي

وقال فهيد ان اسرائيل تراهن على عامل الوقت 
  .وتأيبد االصدقاء وفي مقدمتهم الواليات المتحدة

واضاف ان الشعب الفلسطيني صامد ومتشبث 
في ارضه، وأنه ال احد ينوب عنه في التوقيع على صفقة 

يف هذا المشروع في القرن، موضحا ان الفشل هو حل
  .ضوء المؤشرات والمعطيات الحالية

ولفت فهيد إلى ان الساحة الدولية اصلب من 
الموقف العربي، الفتا إلى ان الغاية من مؤتمر البحرين 
المزمع عقده نهاية الشهر تتمثل في تحويل مسار 
القضية الفلسطينية من سياسية إلى اقتصادية مشيرا إلى 

 امتحان يتعلق في ورشة البحرين أن االردن االن امام
  .وخاصة في الجدل الدائر حول حضور الورشة ام ال

واضاف أن السؤال االهم بالنسبة لالردن هل 
ُنستطيع ان نقول ال؟ ليبرز السؤال الواخز هل نقدر 
تبعات عدم الذهاب لورشة البحرين؟ وما هو الثمن؟ 

ام وايهما اقل ضررا علينا وليس كسبا؟ وهل الضرر آني 
مستقبلي ومستمر، في ضوء ما يتعرض له االردن من 

  .ضغوط كبيرة تنعكس على كثير من النواحي

  ٢ص ١٥/٦/٢٠١٩الرأي

* * * * *  

  

  

  

  أدوا صالة الجمعة في األقصىًالفا ٥٠
  

أدى عشرات  - كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
اآلالف من المقدسيين والفلسطينيين من الداخل 

 الجمعة في المسجد األقصى الفلسطيني امس صالة
المبارك في ظل انتشار مكثف لقوات االحتالل على أبواب 

  .المدينة والمسجد

وقدرت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس عدد 
ً ألفا أدوا صالة الجمعة في أجواء ٥٠المصلين بحو الى 

ٕايمانية وتوتر عقب اعتقال وابعاد عدد من المهندسين 
  .والحراس صباح الخميس

   ٦ص ١٥/٦/٢٠١٩ لرأيا

* * * * *  

 الغطرسة االستعمارية الجديدة لخطة كوشنر
  

  مجلة العصر االلكترونية

، أخبر اللورد كورزون "ال يمكنكم االستغناء عنا"
بهدوء الهنود الذين حكمهم باعتباره قائما إمبراطوريا 

وجاريد كوشنر، صهر الرئيس . بريطانيا قبل أكثر من قرن
 المسؤولين عن صياغة خطة سالم في وكبير المستشارين

المنطقة، لديه شيء مشترك مع اللورد كرزون وأمثاله 
االستعماريين، كما كتب المؤرخ الفلسطيني األمريكي رشيد 

  .خالدي

 تموز، قبل وقت ٢في " أكسيوس"في مقابلة مع 
قصير من وصوله إلى المملكة المتحدة، شكك كوشنر في 

سيتعين : " المستقل، وأعلنجدوى الحكم الذاتي الفلسطيني
األمل هو أن يتمكنوا بمرور : " ً، مضيفا"علينا أن نرى

، وعندما سئل "الوقت من أن يصبحوا قادرين على الحكم
عما إذا كان ينبغي للفلسطينيين أن يتمتعوا بالتحرر من 

 قال إنه كان ،"الحكومة اإلسرائيلية أو التدخل العسكري"
اوره إن كان يفهم لماذا ال وسأله مح". عائق كبير"مجرد 

  ."لست هنا ألثق: "ًيثق به الفلسطينيون، رد كوشنر قائال
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ُلم تكن هذه هي المرة األولى التي يخبر فيها 
الفلسطينيون أنهم ال يستطيعون أن يحكموا أنفسهم، وأنهم 
ملزمون بالبقاء تحت وصاية أجنبية، وال يشاورون بشأن 

تب إمبريالي بريطاني ، ك١٩١٩في عام . مستقبلهم الوطني
في "آخر، اللورد بلفور، في مذكرة سرية إلى كرزون نفسه 

فلسطين، نحن ال نقترح حتى أن نستعرض شكل التشاور 
إذ الصهيونية،  ...مع رغبات السكان الحاليين في البلد

سواء أ كانت صحيحة أم خاطئة، جيدة أم سيئة، متأصلة 
َحالية، في آمال في التقاليد القديمة، في االحتياجات ال

المستقبل، وأكثر عمقا بكثير من رغبات وتحيزات 
 من العرب الذين يعيشون اآلن في هذه األرض ٧٠٠٠٠٠

 المرتبط باسم بلفور، ١٩١٧واستبعد إعالن عام ". القديمة
وهو أساس االنتداب البريطاني الذي أدى إلى قيام إسرائيل، 

 من -  مالذين لم يذكرهم بلفور باالس - الفلسطينيين 
  .الحقوق السياسية والوطنية التي منحها لليهود

، ردد كوشنر كلمات "أكسيوس"وفي مقابلة مع 
ًبلفور، واستبعد الفلسطينيين مرارا وتكرارا من الحقوق  ً

أكد كوشنر وزمالؤه، مستشار البيت . السياسية والوطنية
األبيض جيسون غرينبالت، وديفيد فريدمان، سفير الواليات 

لدى إسرائيل، باستمرار أن مبادراتهم هي في المتحدة 
األساس مبادرة تنمية اقتصادية للضفة الغربية المحتلة 
وقطاع غزة، تهدف إلى العمل في ظل الظروف الحالية 

حتى اآلن، ليس لديها . للسيطرة اإلسرائيلية المطلقة تقريبا
أي جانب سياسي مكشوف، باستثناء اإلشارة الواضحة إلى 

كل الفلسطينيين . م الدولة الفلسطينية وسيادتهااستبعاد قيا
فرصة للعيش حياة "يستحقون، حسب رأي كوشنر، 

  .تحت حكم إسرائيل" فرصة لدفع رهنهم العقاري... أفضل

ًفي جميع أنحاء العالم تقريبا، يرى الفلسطينيون 
في هذا النهج طريقا مختصرة نحو تطبيع االحتالل الذي ال 

في ظل ظروف التمييز القانوني ينتهي والضم التدريجي 
وضع : الشديد بين اليهود العرب اإلسرائيليين والفلسطينيين

  .أشبه بالفصل العنصري في جنوب إفريقيا

ُمن المثير للدهشة، بالنسبة لشخص يفترض أنه 
 يبدو أن كوشنر يجهل اإلجماع ،رجل أعمال ناجح

ُاالقتصادي الذي يصف االقتصاد الفلسطيني بأنه مخنوق 
ي المقام األول بسبب التدخل المنهجي لالحتالل العسكري ف

  .اإلسرائيلي

لقد أضافت إدارة ترامب إلى هذا الخنق االقتصادي 
قراراتها بقطع المساعدات األمريكية المباشرة عن الضفة 

في هذه األثناء، تواصل . الغربية وغزة ودعمها لألونروا
لى غزة، الواليات المتحدة دعمها للحصار اإلسرائيلي ع

بمساعدة مصر، بما له من آثار كارثية على سكانها البالغ 
 مليون نسمة، بما في ذلك النقص المزمن في ١.٨عددهم 

الطاقة والمياه، والحد األدنى من معالجة مياه الصرف 
 في المائة، واالفتقار ٥٠الصحي، والبطالة التي تجاوزت 

 التي وهذه ليست سوى بعض الطرق. التام إلى حرية حركة
  .أظهرت بها إدارة كوشنر احتقارها للفلسطينيين

كما تجنبت إدارة ترامب بشكل صريح تأييد حل 
الدولتين أو أي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية، وهو 

لقد ُأغلقت البعثة الفلسطينية . ما كرره كوشنر في مقابلته
ُفي واشنطن العاصمة، وقطعت المساعدات األمريكية عن 

ًأخيرا، فإن إدارة ترامب، بتأييدها لضم . فلسطينيةالسلطة ال
إسرائيل لمرتفعات الجوالن، قد مهدت الطريق لضم أي جزء 

  .من الضفة الغربية تختار إسرائيل ابتالعه

ًفي الواقع، في مقابلة ُأجريت مؤخرا مع صحيفة 
قوة "ُ، صرح السفير فريدمان، الذي يقال إنه "نيويورك تايمز"

 سياسة إدارة ترامب في المنطقة، بأن في صياغة" دافعة
بعض، ولكن من غير المحتمل "في ضم " الحق"إسرائيل لها 

وعندما سأل عما إذا كانت .. مناطق الضفة الغربية" جميع"
" ما هي الدولة؟": خطة كوشنر تتضمن دولة فلسطينية، قال

واختتم حديثه بكل سخافة بمقارنة االحتالل اإلسرائيلي 
حدود لألرض الفلسطينية بالوجود العسكري القسري غير الم

. األمريكي القائم على المعاهدة في ألمانيا واليابان وكوريا
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هذه التصريحات هي أوضح مؤشر ممكن للطريقة التي 
  .تهب بها الرياح في واشنطن

ومقابل هذه المصادرات للحقوق الفلسطينية، 
ُسوف تقدم أموال للفلسطينيين، تجمع من دول الخليج،  ُ
وهو عرض يفترض أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه في 

واقتراح كوشنر . مؤتمر البحرين في أواخر يونيو الجاري
بشطب المعارضة الفلسطينية لخطة تلغي التسوية السياسية 
المتفاوض عليها، ليس غطرسة مكشوفة، وفقط، وهو ما 
ٕيتماشى تماما مع سجل أسرته وأقاربه، وانما أيضا نسخة  ّ ً

ًبدال من " للسالم االقتصادي"د تسخينها لخطط مماثلة ُمعا
الحقوق الفلسطينية التي يروجها القادة اإلسرائيليون من 

  .شمعون بيرس إلى نتنياهو

منذ زمن اتفاقات أوسلو في منتصف التسعينيات، 
ًطرح بيريز، الذي كان ملتزما بحرمان الفلسطينيين من 

السالم "جل ًالدولة والسيادة، أفكارا مختلفة من أ
وقد طرح بنيامين نتنياهو الموضوع نفسه، ". االقتصادي

، وبتركيز متزايد منذ ذلك الحين، ٢٠٠٩ًبدءا من انتخابات 
بالنسبة . ألنه خرج بشكل متزايد ضد الدولة الفلسطينية

لنتنياهو وأنصار المتطرفين من المستوطنين المتطرفين، 
 بينيت، التحلية مثل زميله في مجلس الوزراء األخير نفتالي

ُاالقتصادية للقرص المرير الذي يقصد من الفلسطينيين 
ابتالعه أصبحت خطوة أساسية في سياسة ضمهم 

  .الصريحة

ًليس سرا أن إدارة ترامب وحكومة نتنياهو يسيران 
على قدم وساق، سواء فيما يتعلق بفلسطين أو المواجهة 

سياسة مع إيران، لكن ما يثير الدهشة هو مقدار ارتباط 
البيت األبيض في المنطقة، بما في ذلك خطة كوشنر 
. نفسها، بنتنياهو وحلفائه في إسرائيل والواليات المتحدة

إدارة ترامب بشأن المنطقة جميعها أتت " مبادرات"ذلك أن 
ًفعليا من متجر أفكار اليمين المتطرف اإلسرائيلي، بما في 

ألونروا، ذلك نقل سفارة القدس، ومحاولة تصفية وكالة ا
ال يزال هناك عدد . واالنسحاب من الصفقة النووية مع إيران

قليل من البنود في قائمة أمنيات نتنياهو، بما في ذلك ضم 
جزء كبير من الضفة الغربية، والرفض األمريكي الرسمي 

ٕ وانشاء قيادة فلسطينية مروضة تماما، ،لدولة فلسطينية
ينيين على قبول وغيرها من الطرق المؤسفة إلكراه الفلسط

  .أنهم شعب مهزوم

ما يقوله كوشنر وزمالؤه أن الفلسطينيين ليس 
لديهم مظالم مبررة، وال حقوق مشروعة، باستثناء الحق في 
َالرخاء، وأي رخاء يمكن تحقيقه بأموال خليجية في ظل 

ومع ذلك، فإن فكرة . احتالل عسكري إسرائيلي دائم ألرضهم
 أموال اآلخرين على القضية خطة كوشنر المتمثلة في إلقاء

لن يجعلها تختفي، وليس عندما يتعلق األمر بالحقوق 
 ١٢الوطنية والسياسية والمدنية واإلنسانية لما يقدر بنحو 

ًكما يجب أن يكون واضحا انطالقا من . مليون شخص
نشاط المجتمع السياسي والمدني مثل حركة المقاطعة، 

زة والضفة الغربية، وغيرها من أشكال المقاومة في قطاع غ
وبين الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي الشتات الفلسطيني، 

  .فإن الشعب الفلسطيني ليس على وشك أن يتم شراؤه

لقد أوضحت إدارة ترامب أن اإلسرائيليين لديهم 
إسهام كبير في تقرير ما يحدث في فلسطين، والفلسطينيون 

. مأنفسهم ال يستحقون التشاور معهم بشأن مستقبله
والنمطية المتعبة المتمثلة في حرمان الفلسطينيين من 
َالسلطة، كما هي خطة كوشنر، قد جربت منذ أكثر من  ُ

لم ينجح األمر في ظل االنتداب البريطاني، ولم ينجح . قرن
 ومنظمة التحرير الفلسطينية في ١٩٤٨في الفترة ما بين 

 الستينيات، وحاولت األنظمة العربية فرض وصاية عليها،
ُكل ما سمح . ولم تنجح في ظل الحكم العسكري اإلسرائيلي

به للفلسطينيين من قبل محتليهم اإلسرائيليين، من مناحيم 
 وحتى بنيامين نتنياهو اليوم، مقيدة ١٩٧٧بيغن في عام 

بشدة ودرجات تجميلية كبيرة من السلطة الذاتية تحت 
وواضح أن هذا هو أقصى ما يمكن . اإلبهام اإلسرائيلي

  .كوشنر تقديمهل
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الوضع الراهن لالحتالل العسكري واالستعمار الذي 
ًيقترحه كوشنر لتمديده إلى أجل غير مسمى يتناقض كليا 
مع عقود من السياسة األمريكية المعلنة، ومع كل مبدأ من 
مبادئ الحرية والعدالة واإلنصاف من المفترض أن تؤيدها 

ع السياسة وقال الكاتب إن هذا يخض. الواليات المتحدة
األمريكية للعمل تحت تأثير األفكار الرجعية لليمين 

وما يجب أن يدركوه أن أيام اللورد كرزون . اإلسرائيلي
ومن . َواللورد بلفور قد ولت، فقد انتهى عصر االستعمار

خالل الخطط االستعمارية الجديدة التي وضعوها 
ضد حركة  للفلسطينيين، يسبح هو وحلفاؤه اإلسرائيليون

 .لتاريخا

 ١١ ص١٦/٦/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

ًمنزال  ٢٥٥حملة إسرائيلية واسعة النطاق لهدم 
  بالقدس

نظمت العديد من  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
القرى واالحياء الفلسطينية في القدس المحتلة األحد،وقفات 
اعتراض ضد قرارات بلدية االحتالل في القدس هدم العشرات 

مقابل مبنى " صفرة " بينها وقفة في ميدان من المنازل من
   بلدية االحتالل في القدس الغربية أول من امس

كذلك نظمت لجنة حي وادي الحمص في قرية 
صور باهر جنوب المسجد االقصى اعتصاما في الحي، 
رفضا واحتجاجا على قرار المحكمة اإلسرائيلية العليا 

ها من جدار القاضي بهدم عشرات الشقق السكنية بحجة قرب
ٕالصم والتوسع المقام على أراضي السكان واعاقة عمل 

  .جنود االحتالل

ونصبت لجنة الحي خيمة بالقرب من البنايات 
السكنية المهددة بالهدم، وبعد عدة دقائق اقتحمت قوات 
االحتالل الموقع، وطالبت بتفكيك الخيمة، واال ستقوم 

مات واد طواقمها بذلكوقال حمادة حمادة رئيس لجنة خد
الحمص والمنطار ودير العامود ببلدة صور باهر إن أحياء 
 واد الحمص والمنطار ودير العامود تقع في مناطق

)A.B.C ( وهي أراضي سلطة منذ عشرات السنين ومبانيها
 مبنى ٢٥مرخصة من قبل الحكم المحلي وهي عبارة عن 

وأضاف حمادة أن هناك . شقة سكنية٢٥٥أي ما يقارب 
ف بناء وهدم صدرت بحق معظم المباني في قرارات وق

المنطقة، مضيفا أن كل عام تصدر العديد من القرارات بهذا 
  .الشأن

وأشار الى أنه وقبل نحو أسبوع ردت المحكمة 
العليا االسرائيلية على التماس قدمه أهالي المنطقة إللغاء 
أمر منع البناء، برفض االلتماس وقرار الهدم السريع 

ٕ تحديد تاريخ معين، مبينا أنه وان رفضوا والمباشر دون
وأوضح حمد ادريس .سيتوجهون للمحكمة العليا االسرائيلية

 بناية سكنية ١٦أبو طير أن المحكمة العليا شرعنت هدم 
 شقة بعضها مأهول بالسكان ومعظمها قيد ١٠٠مؤلفة من 

حسب ) A (ُاإلنشاء، ومعظمها تقع في منطقة مصنفة
د تراخيص بناء في البنايات من وزارة االتفاقيات، ورغم وجو

الحكم المحلي الفلسطيني، أصدرت سلطات االحتالل أوامر 
  .هدم عسكرية بحجج األمن

وبين أبو طير أن المقدسيين من خالل طواقم 
المحاميين قدموا بدائل عن هدم البنايات، لكنه تم رفضها، 
حيث رفضها القائد العسكري ووافقه قاضي المحكمة، 

أن هدم هذه المباني سيكون مقدمة لهدم العشرات ًمضيفا 
  .لذات السبب والحجة

الى ذلك، أفاد محامي مؤسسة الضمير أن القائد 
ًالعسكري لالحتالل أصدر قرارا بتمديد اعتقال األسيرة فداء 

ّ سنة من بيت أمر في محافظة الخليل، يوم ٢٥دعمس، 
 مدة األربعاء الماضي لمدة شهرين، قبل يومين من انتهاء

ًمعتقال االضراب المفتوح  ٤٩اعتقالها السابق فيما اعلن 
عن الطعام ضد االجراءات التي تخذها سلطات االحتالل 

  .ضدهم ولتحسين ظروف اعتقالهم

  ٨ص ١٧/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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قرار االحتالل بهدم : "الفلسطينية "الخارجية
المباني بصور باهر عمليات تطهير عرقي 

  عنصري

 

وزارة الخارجية والمغتربين  أدانت – وفا – اهللا رام
االحتالل اإلسرائيلي وما تسمى  بأشد العبارات قرار سلطات

وادي  محكمتها العليا بهدم المباني الفلسطينية في
الحمص بصور باهر، ورفض المحكمة لاللتماس الذي 

البناء في تلك المنطقة بحجة  قدمه األهالي لوقف منع
 .العنصريقربها من جدار الفصل 

هذا القرار، حسب بيان للوزارة أصدرته،  ويشمل
تضم أكثر من مئة   بناية سكنية١٦اليوم األحد، هدم 
  تهجير واسع النطاق للمواطنينإلىشقة؛ ما سيؤدي 

الفلسطينيين وتشريد النساء واألطفال والشيوخ والرجال، 
السكنية على طول جدار الضم  ويهدد آالف الشقق

 ف القدس المحتلة من جميع الجهاتوالتوسع الذي يل

إن هذا القرار استعماري توسعي : الوزارة وقالت
التطهير العرقي  بامتياز ويندرج في إطار عمليات

والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من القدس 
واعتبرته تحديا مباشرا للمجتمع الدولي  ومحيطها،

 .وقراراتها واستخفافا بالشرعية الدولية

الوزارة أن قرارات الرئيس ترمب المشؤومة  ورأت
االحتالل للتمادي في  بشأن القدس وفرت المظلة لسلطات

تعميق وتنفيذ عمليات التطهير العرقي من القدس 
بالكامل، في محاولة لحسم مستقبلها من جانب  وأسرلتها

  .واحد ولصالح االحتالل

  ١٧/٦/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  

 مؤتمر البحرين يمهد لضم :مركز إسرائيلي
  أجزاء من الضفة

 

مركز أبحاث األمن " اعتبر –  وكاالت–الناصرة 
اإلسرائيلي، أن مؤتمر البحرين، الذي سيعقد " القومي
حزيران الحالي، والذي من  / يونيو٢٦ و٢٥يومي 

المتوقع أن يشهد اإلعالن عن أولى مراحل خطة 
طينية، لتصفية القضية الفلس اإلمالءات األميركية

، سيكون بمثابة "صفقة القرن"المعروفة إعالميا باسم 
ّخطوة تمهيدية لتمكين إسرائيل مستقبال من ضم أجزاء  ً

 .من الضفة الغربية

الخط الرابط بين "وفي ورقة تقدير موقف بعنوان 
ترامب وتطبيق القانون ) الرئيس األميركي دونالد(خطة 

شار المركز ، أ"اإلسرائيلي على المستوطنات في الضفة
صفقة "إلى أن تل أبيب ستستغل الرفض الفلسطيني لـ

ّ، بعد أن يتم طرح شقها االقتصادي في مؤتمر "القرن
البحرين، وبعد أن يتم عرض خطوطها السياسية بعد 

أيلول  / سبتمبر١٧إجراء االنتخابات اإلسرائيلية في 
ّالمقبل، في تبرير قرارها المتوقع بضم أجزاء من الضفة 

 .يةالغرب

ووفق الورقة التي صدرت اليوم، وأعدها الجنرال 
أودي ديكل، المدير التنفيذي للمركز، والذي سبق أن قاد 
شعبة التخطيط االستراتيجي في هيئة أركان الجيش 
اإلسرائيلي، فإن التصريحات، التي أدلى بها السفير 
ًاألميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان أخيرا، ودافع فيها 

ئيل في االحتفاظ بأجزاء من الضفة الغربية عن حق إسرا
استجابة الحتياجاتها األمنية، تدل على أن إدارة ترامب، 
التي دعت إلى مؤتمر البحرين، ستوافق على خطوة 

  .الضم

ولفت المركز إلى أن التفاصيل المسربة 
، تكرس االنطباع بأنها تراعي "صفقة القرن"والمتعلقة بـ
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ة إلسرائيل بشكل عميق، إلى المصالح والمتطلبات األمني
ّجانب أنها تقر بالواقع الذي تكرس في الضفة على مدى 

  .حوالي خمسة عقود من االحتالل

وأوضح ديكل أن حرص ترامب على تعزيز مكانة 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام الجمهور 

ً، مشيرا إلى أن "صفقة القرن"ّاإلسرائيلي، أثر على بنود 
عدي ترامب حرصوا على أن تحظى الصفقة بدعم مسا

وأشار إلى أن الحرص على . قواعد اليمين اإلسرائيلي
ًمساعدة نتنياهو داخليا جعل إدارة ترامب ال تتردد في 
فرض عقوبات على الفلسطينيين، وتمارس الضغوط على 
الدول العربية المتحالفة مع الواليات المتحدة، ال سيما 

عدة في توفير بيئة تسمح بتطبيق مصر واألردن، للمسا
  .الخطة

ّوأوضح أن توجه ترامب لطرح البنود السياسية 
، والتي تتطرق للحدود، األمن، مستقبل "صفقة القرن"لـ

القدس، قضية الالجئين، وغيرها من القضايا، بعد إجراء 
االنتخابات اإلسرائيلية، يندرج في إطار سعي فريق 

واستدرك . ًهو سياسياالرئيس األميركي لمساعدة نتنيا
ًقائال إن إدارة ترامب أوضحت بشكل ال يقبل التأويل أن 

لن تفضي إلى دولة فلسطينية، وهو ما " صفقة القرن"
ًيمثل نسفا إلرث المواقف السياسية األميركية التي ظلت 
ترى في حل الدولتين، الحل األمثل للصراع الفلسطيني 

  .اإلسرائيلي

 اإلسرائيلية التي ولفت ديكل إلى أن الحكومة
ستتشكل بعد االنتخابات المقبلة، ستقوم بفرض القانون 
اإلسرائيلي على المستوطنات اليهودية القائمة في الضفة، 
ًما يمثل ضما لها، مشيرا إلى أن الضم سيشمل أيضا  ً ً
المستوطنات النائية التي دشنت في أطراف الضفة والنقاط 

ح من الحكومات االستيطانية التي أقيمت من دون تصري
  .اإلسرائيلية

" صفقة القرن"وأشار المركز في ورقته إلى أن 
تمنح إسرائيل صالحيات أمنية مطلقة في كل أرجاء 
الضفة الغربية، وضمنها المناطق التي يفترض أن 
تحتضن الكيان الفلسطيني، مشيرا إلى أن الخطة 
األميركية تقترح حل قضية الالجئين عبر توطينهم في 

ولفت إلى أن الهدف . ًلتي يقيمون فيها حالياالدول ا
يتجاوز الصراع الفلسطيني " صفقة القرن"األوسع لـ

ًاإلسرائيلي، مشيرا إلى أن ترامب يهدف من خالل تطبيق 
إلى بلورة واقع إقليمي جديد في المنطقة يسمح " الصفقة"

ببناء تحالف عربي إسرائيلي أميركي لمواجهة كل من 
 ".سالميةالحركات اإل"إيران و

ولفت إلى أن مشاركة مسؤولين ورجال أعمال 
ًإسرائيليين في مؤتمر البحرين، يمثل مسارا سيفضي إلى 
ًتعزيز التعاون والتطبيع العلني مع العالم العربي، معتبرا 
أن هذا الواقع سيمثل عامل ضغط آخر على الفلسطينيين 

  ".الصفقة"الذين سيواصلون رفض 

 الرغم من الدعم وحذر المركز من أنه على
األميركي وتأثير مؤتمر البحرين، فإن أي مسار سيفضي 
ّإلى ضم المستوطنات اليهودية في الضفة ينطوي على 
مخاطر كبيرة، على اعتبار أنه يتناقض مع القانون 
. الدولي، الذي يرى في الضفة الغربية مناطق محتلة
 ولفت إلى أن الضم سيؤدي إلى انهيار كل االتفاقات التي
ٕتم التوصل إليها بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، على  ّ

  .اعتبار أنه خطوة أحادية الجانب

ّوشدد المركز على أن أخطر تداعيات الضم، 
تتمثل في انهيار السلطة الفلسطينية المؤكد، وما سيتبعه 
ّمن إجبار إسرائيل على تحمل تبعات إدارة شؤون الحياة 

طوي عليه هذا التحول في مناطق السلطة، مع كل ما ين
من تحميل تل أبيب التزامات اقتصادية ومالية ومخاطر 

  . أمنية وأثمان سياسية
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ّوأشار إلى أن الضم سيؤدي إلى انفجار 
ًاألوضاع األمنية، محذرا من أن السياسات األمنية التي 
ستتبعها إسرائيل لمواجهة ذلك، ستفضي إلى تهاوي 

  .مكانتها الدولية

  ١ص ١٧/٦/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

 صورة قبة أزالتبلدية القدس ": هآرتس"
  الصخرة من لوحة للحرم القدسي

 

اإلسرائيلية " هآرتس" ذكرت صحيفة - القدس
، ان بلدية االحتالل في القدس أزالت صورة قبة أمس

الصخرة من رسمة للحرم القدسي في احتفال تكريم للمغني 
ئيلية، بنيامين يورام غاؤون بمشاركة رئيس الحكومة اإلسرا

  .نتنياهو، ورئيس البلدية موشيه غيئون

وكان الديكور في االحتفال الذي اقيم يوم الخميس 
الماضي في ميدان صفرا قد شمل لوحة كبيرة ظهرت فيها 

 كثيرة للحرم القدسي والبلدة القديمة، ولكن الصخرة أشكال
 . منهاإزالتهاالذهبية تمت 

وحات مبنى  يبدو في اللأخرى أمورومن ضمن 
 الحرم وبرج كنيسة وأبواب القبلي األقصىالمسجد 
والعنصر الرئيسي في الصورة كان المبنى القديم . المخلص

والفاخر للصخرة في القدس والمتماهي جدا مع مشهد 
 ولكن من صمموا هذا الديكور اختاروا فقط تصوير .المدينة

 .قاعدة المبنى بدون القبة الذهبية التي تقع فوقه

 نشرت عدة حاالت لرسم األخيرة السنوات وفي
ففي :  تقليد للحرم بدون قبة الصخرةوأشكالصور، لوحات 

 روضة تلقوا أطفالبأن " واي نت" نشر في ٢٠١٥العام 
 عيد الفصح مع صورة للحرم بتعديالت فوتوشوب أسطورة

أزيلت منها قبة الصخرة؛ وفي العام الماضي تم تصوير 
ريدمان وهو يحمل صورة جوية السفير األميركي ديفيد ف

كبيرة للحرم مع تعديالت أدخلت عليها حيث تم استبدال قبة 
 !الصخرة بصورة الهيكل

وهذه الحادثة أثارت عاصفة، واعتذرت في حينه 
 أن السفير لم يكن يدرك التغيير وأوضحت األمريكيةالسفارة 

 نشرت بلدية جفعتايم خطأ ٢٠١٦وفي العام . في الصورة
مدارس المدينة وعليها صور لمواقع في القدس، لوحات في 

 نشر في ٢٠١٣وفيها غابت قبة الصخرة؛ وفي العام 
أنه في المعرض الذي جرى في كلية هداسا " القدسأخبار "

تم عرض صورة لساحة حائط المبنى حيث قبة الصخرة التي 
 .توجد في الخلفية تم محوها

قبة "وقال طالب فلسطيني في الكلية في حينه 
عندما يتم المس بها فانه يتم المس . لصخرة موقع مقدسا

 ".بجميع المسلمين

 اإلسرائيلية" العال" أثارت شركة ١٩٩٠وفي العام 
ضجة عندما نشرت كراسة وزعتها في الطائرات تضمنت 
دعاية لشركة مجوهرات طبعت على الغالف الخلفي عرضت 

 قبة فيها صورة الهيكل الثالث في مركز ساحة الحرم وأزيلت
 مع كتابة مرصعة إرفاقهاوكل الصفحة تم . الصخرة منها

 المدينة إلى فيها بالقدوم ربالمجوهرات وتم مناشدة الجمهو
 هذه الدعاية صدى كبيرا واستنكارا في وأثارت. المقدسة
  .اإلسالميالعالم 

  ١٧/٦/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

تحذيرات من تصاعد عمليات هدم المنازل 
  بالقدس

 

مدير مركز القدس  حذر – القدس – وكاالت
للحقوق االجتماعية واالقتصادية زياد الحموري من 
تصاعد عمليات الهدم لمنشآت المواطنين في القدس 

 .المحتلة على شكل عقاب جماعي إسرائيلي بحق األهالي

وأشار الحموري في تصريحات صحفية االثنين، 
ان إلى عمليات الهدم في كل من قلنديا وصور باهر وسلو

 .وحي البستان في القدس المحتلة
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وأوضح أن عمليات الهدم الواسعة تتم في إطار 
مخطط ممنهج لصالح إقامة منشآت خاصة باالحتالل في 
 ًهذه المناطق، مشيرا إلى نية االحتالل إقامة ما تسمى بـ

 .في حي الربابة المستهدف" الحديقة الوطنية"

 تزداد وأكد أن مالمح المرحلة المقبلة في القدس
ًصعوبة، تحديدا فيما يتعلق بموضوع السكن، مبرزا أن  ً
هناك عشرات األوامر المتعلقة بعمليات الهدم، والتي قد 
ًتنفذ بشكل فجائي، مبينا أن بعض هذه القضايا بمراحلها 

 .األخيرة بمحاكم االحتالل

ودعا الحموري المجتمع الدولي إلى التدخل 
من عمليات هدم الفوري إليقاف ما يحدث في القدس 

ًجماعية غير قانونية، موضحا أن الهدف منها تهجير 
  .ٕالمواطنين من المدينة واحالل المستوطنين مكانهم

 ١٧/٦/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

تحرك فلسطيني لتشكيل جبهة رفض عربية 
  ومؤتمر البحرين"لصفقة القرن"ودولية 

 تعمل القيادة -عمان - نادية سعد الدين 
لصفقة “ينية على تشكيل جبهة رفض عربية ودولية الفلسط
ّ، األميركية، ومؤتمر البحرين، المقرر عقده قبل ”القرن

نهاية الشهر الحالي، في الوقت الذي أعلنت اإلدارة 
األميركية فيه عن تأجيل طرح خطة السالم حتى مطلع 

القادم، لما بعد تشكيل حكومة ) نوفمبر(تشرين الثاني 
 .إسرائيلية جديدة

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
القيادة الفلسطينية حثت “الفلسطينية، صالح رأفت، إن 

الدول العربية على عدم تلبية دعوة الواليات المتحدة 
ًللمشاركة في ورشة البحرين، ألنه يعد تعاطيا مع  صفقة “ّ

المرفوضة، ومع الشق االقتصادي الذي ستطلقه ” القرن
ًيركية منها، مثلما يشكل تطبيعا مع االحتالل اإلدارة األم

  .”اإلسرائيلي الذي سيشارك في المؤتمر

وقال رأفت، وهو نائب األمينة العامة لالتحاد 
القيادة الفلسطينية تجري “، إن )فدا(الديمقراطي الفلسطيني 

اتصاالت مستمرة مع روسيا االتحادية والصين الشعبية، 
لمشاركة في ورشة المنامة، كما اللتين اتخذتا قرارهما بعدم ا

تم االتصال بعدد من الدول الصديقة لرفض دعوة أميركا، 
وهناك عدد من الدول العربية، رفضت المشاركة، وفي 

 .”مقدمتها سورية ولبنان والعراق

بالتوازي مع الورشة األميركية في “وأشار إلى أنه 
 تموز ٧-٦المنامة، سيعقد مؤتمر في بيروت، بتاريخ 

المقبل، كما سيتم عقد مؤتمر آخر في دمشق ) يويول(
المقبل، بحضور األحزاب ) يونيو( حزيران ٢٥-٢٦بتاريخ 

العربية والبرلمانيين العرب ومؤسسات عربية أهلية من أجل 
، وكل المخرجات التي ستصدر عن ”صفقة القرن“رفض 

  .”هذه الورشة

ًهناك تواصال مع الصين “وأوضح رأفت، أن 
يا، وجنوب إفريقيا، واالتحاد األوروبي، الشعبية، وروس

والعديد من الدول الكبرى من أجل مواصلة العمل لعقد 
 - مؤتمر دولي حقيقي، يضع آليات لتسوية الصراع العربي

ًاإلسرائيلي، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون 
  .”الدولي

ّوتوقف عند انتهاكات سلطات االحتالل المتواترة 
تشرعن إجراءاتها “ًلمحتلة؛ منوها إلى أنها في األراضي ا

وممارساتها العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، السيما 
، من ١٩٤٨أهالي القدس المحتلة واألراضي المحتلة العام 

  .”اإلسرائيلي” الكنيست“خالل إقرار عشرات القوانين في 

هذه القرارات باطلة، وغير “ولفت رأفت إلى أن 
ًونية، ألن القدس المحتلة، وفقا لقرارات شرعية، وغير قان

مجلس األمن، والجمعية العامة لألمم المتحدة، هي أرض 
 .”فلسطينية محتلة

هذه التشريعات اإلسرائيلية لن “وشدد على أن 
تمنع الشعب الفلسطيني من االستمرار في التصدي لكل 
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الممارسات واإلجراءات، عبر جميع أشكال الرفض والمقاومة 
 .”الشعبية

الشعب الفلسطيني الصامد في “وأضاف إن 
 لن ١٩٤٨القدس المحتلة وداخل األراضي المحتلة العام 

يأبه لمشروع قانون تدعمه الحكومة اإلسرائيلية، يقضي 
بفرض عقوبات بالسجن حتى ثالث سنوات على كل من 
يشارك في فعاليات تقيمها السلطة الوطنية الفلسطينية، 

ٕوان تم إقراره، سيبقى الشعب ومؤسسات فلسطينية، حتى 
الفلسطيني يدافع عن مقدساته المسيحية واإلسالمية، 

 .”ويواصل صموده على أرضه الوطنية

السياسة اليمينية اإلسرائيلية “وأوضح أن 
المتطرفة، من التوسع االستيطاني االستعماري والتهويد 
للقدس الشرقية، يأتي بدعم وشراكة كاملة من قبل إدارة 

ألميركي، دونالد ترامب، وطاقمها لما يسمى الرئيس ا
كوشنير ) مستشاره جاريد(برئاسة ” صفقة القرن“
) مبعوثه الخاص لعملية السالم بالمنطقة جيسون(و

) السفير األميركي لدى الكيان اإلسرائيلي ديفيد(غرينبالت و
 .”فريدمان، الذين يعتبرون من غالة المستوطنين

أيام عن مزارع تم الكشف قبل “وقال رأفت أنه 
عنب تعود إلى كوشنير في مستوطنة استعمارية غير 
شرعية مقامة على أراضي بورين جنوب نابلس، بالضفة 
الغربية، وتربطه عالقة صداقة عائلية برئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدا فريدمان الذي كان يجمع 

ًرا للواليات التبرعات للمستعمرات اإلسرائيلية قبل تعيينه سفي
ًالمتحدة لديهم، باإلضافة إلى امتالكه منزال في مستعمرة 

، المقامة على األراضي الفلسطينية ألهالي ”)بيت ايل(
 .البيرة ورام اهللا بالضفة الغربية المحتلة

ًوكان غرينبالت قد أشار، مؤخرا، إلى احتمال  
إرجاء الكشف عن خطة السالم التي يعدها البيت األبيض، 

 .القادم) نوفمبر(جديدة، إلى مطلع تشرين الثاني مرة 

جيروزاليم “وقال غرينبالت، في مقابلة مع صحيفة 
أعتقد أن المنطق يفرض علينا إذا ما “اإلسرائيلية، ” بوست

أردنا االنتظار حتى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يجب 
 تشرين الثاني ٦علينا بالفعل أن ننتظر لفترة قد تمتد حتى 

 .، وفق قوله”القادم) مبرنوف(

االنتخابات اإلسرائيلية وضعت بالتأكيد “وقال إن 
فكرة جديدة في األذهان، إذ لو لم يتم اإلعالن عن انتخابات 

، وذلك ”جديدة، فربما تم نشر تفاصيل الخطة خالل الصيف
بعدما أرجأت إدارة ترامب عرض الخطة إلى ما بعد شهر 

  .الحالي) يونيو(رمضان الذي انتهى أوائل حزيران 

ًوكانت إدارة الرئيس ترامب قد أرجأت سابقا تقديم 
 نيسان ٩خطتها إلى ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية في 

الماضي، لكن االنتخابات لم تفض إلى تشكيل ) أبريل(
المقبل ) سبتمبر( أيلول ١٧حكومة، مما أدى إلى تحديد 

 .موعدا إلجراء االنتخابات الجديدة

 أن تتشكل حكومة إسرائيلية جديدة ومن المحتمل
بعد اختيار رئيس وزراء ) نوفمبر(في أوائل تشرين الثاني 

 .ٕواجراء مفاوضات لتشكيل االئتالف الحكومي

  ٢٢ ص١٨/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 يؤيد إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة
  

اعلن المبعوث  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
جيسون غرينبالت، أنه يتفق االميركي للشرق األوسط، 

مع السفير االميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان على 
. »حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية«

وأضاف غرينبالت أنه يعتقد أن اإلدارة ستؤجل خطة 
وقال إنه لو لم . السالم إلى ما بعد االنتخابات اإلسرائيلية
  .الصيفتكن هناك انتخابات، لتم نشر الخطة في 

وكان غرينبالت يتحدث في المؤتمر السنوي 
في نيويورك اول من امس، » جيروزاليم بوست«لصحيفة 

وقال إن األونروا، وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
جهاز محطم ورهيب يهتم بإبقاء «الفلسطينيين، هي 

  . »الفلسطينيين في مخيمات الالجئين بشكل دائم
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 استعداد هناك حد لمدى«: كما قال غرينبالت
» بيع«الدول العربية لدعم إسرائيل، فهي ال تريد 

الفلسطينيين، والواليات المتحدة ال تنوي الضغط على 
  .«الدول لدعم خطة ال يريدها الفلسطينيون

ًوأشار غرينبالت أيضا الى تصريح ديفيد 
فريدمان، السفير االميركي لدى إسرائيل، الذي قال قبل 

 ضم جزء من الضفة أسبوع إن إلسرائيل الحق في
أعتقد أن السفير فريدمان عبر بأناقة وأنا «وقال . الغربية

  «.أؤيد كلماته

وسئل غرينبالت عن المؤتمر االقتصادي حول 
مستقبل الشرق األوسط، الذي سيعقد في البحرين في 
نهاية الشهر، وقال إن صائب عريقات، أمين سر اللجنة 

 يشوه أقوال التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
انه يقول إن هذه رشوة للفلسطينيين «. الواليات المتحدة

وهذا ببساطة ليس صحيحا، ال يمكن ألحد التفاوض باسم 
سيكون الكثير من الناس في البحرين . الفلسطينيين

الذين يرون ما يمكن أن يحدث مع االقتصاد الفلسطيني 
لن إذا كان هناك اتفاق سالم، لكننا نريد أن نظهر أنه 

  .«ينجح أي اتفاق بدون اقتصاد ناجح

في االثناء دعا جلعاد أردان وزير األمن الداخلي 
اإلسرائيلي، إلى اإلطاحة بالرئيس الفلسطيني محمود 
عباس وتطبيق القانون اإلسرائيلي على المستوطنات في 

  .الضفة الغربية

خالل مؤتمرها » جورزاليم بوست«وقال لصحيفة 
ية نيويورك االميركية امس، إن السنوي المنعقد في وال

على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فورية لإلطاحة «
برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أجل دفع 

  .«العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين

وانتقد الوزير اإلسرائيلي معارضة الجانب 
في الوقت الذي تؤذي «: الفلسطيني لورشة المنامة، قائال

لطة األسر الفلسطينية وتقوض اقتصادهم، فإنها فيه الس

تبذل أيضا كل جهد ممكن لتقويض الورشة االقتصادية 
للرئيس االميركي دونالد ترمب في البحرين، وعلى عباس 

  .«أن يدفع ثمن تعنته

لقد حان الوقت للقول «: وتابع أردان قائال
بصوت عال وبوضوح إن أبو مازن، الذي يدعم اإلرهاب 

 القتل ويشجع المقاطعة بدال من التعايش، ويحرض على
يجب أن يخرج من المسرح العالمي وأن يعود إلى 

  .«المنزل

ولفت أردان، إلى أن الخطوة التالية يجب أن 
تكون فرض القانون اإلسرائيلي على المستوطنات 

قانونية «اليهودية في الضفة الغربية، معتبرا أنها خطوة 
  . »وأخالقية ومنطقية

مثل هذه الخطوة ستساعد أيضا «ن وأوضح، أ
في دفع السالم قدما، وسوف توجه رسالة واضحة للقيادة 
الفلسطينية القادمة بأن الوقت ليس في صفها، لن 

  .«نجلس وننتظر

الى ذلك أعلن وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل 
كاتس في تغريدة على تويتر أن اسرائيل ستشارك في 

  .ورشة البحرين

سيتم تمثيل إسرائيل «ي تغريدته وكتب كاتس ف
  .«في ورشة البحرين االقتصادية بطريقة تتقرر الحقا

إسرائيل لديها القدرة على «وأضاف كاتس أن 
المساهمة في تطوير المنطقة من خالل التكنولوجيا 

  .«واالبتكار وغيرها من الطرق

وردا على سؤال لفرانس، لم يوضح مسؤول في 
ة ما إذا كان سيتم تمثيل إسرائيل وزارة الخارجية اإلسرائيلي

  .«بمسؤولين حكومين أو مسؤولين اقتصاديين

ويفترض أن تكشف ورشة عمل المنامة التي 
 حزيران عن الجوانب االقتصادية ٢٦ و٢٥ستعقد يومي 

للخطة األميركية التي وضعها مستشار الرئيس األميركي 
  .وصهره جاريد كوشنر
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طينيين وشهدت العالقات بين واشنطن والفلس
توترا بعد أن اعترفت إدارة ترمب بالقدس عاصمة 

  .٢٠١٧إلسرائيل في أواخر عام 

وأرجىء اإلعالن عن خطة السالم األميركية التي 
وهي . يحاول ترمب صياغتها لتسوية النزاع مرات عدة

تواجه تشكيكا في فرص توصل ترمب إلى ما أسماه 
  .«االتفاق األخير«

كية مايك بومبيو من وحذر وزير الخارجية األمير
أن الخطة قد تعتبر غير قابلة للتطبيق، وذلك في اجتماع 
خاص بالزعماء اليهود وفق ما سربت وسائل إعالم 

  .أميركية

واستشهدت صحيفة واشنطن بوست بتسجيل 
قد يتم رفضها، «صوتي لالجتماع حصلت عليه وورد فيه 

ا قد تمثل النهاية، وسيقول الناس إنها ليست أصلية، إنه
  .«ال تناسبني

 ١٢ص ١٨/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

االحتالل يؤجل إخالء الخان األحمر : القدس
  "الكنيست"إلى ما بعد انتخابات 

  

 ذكرت وسائل إعالم عبرية، اليوم - القدس 
طلبت من " اإلسرائيلي"الثالثاء، أن حكومة االحتالل 

 "الخان األحمر"في القدس تأجيل إخالء " المحكمة العليا"
" اإلسرائيلية"شرقي القدس المحتلة إلى ما بعد االنتخابات 

  .المقبلة، وتشكيل الحكومة الجديدة

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، نقال عن مصدر 
تأجيل عملية إخالء الخان "رفيع، إن " إسرائيلي"أمني 

األحمر تم بناء على طلب من اإلدارة األميركية، لكي ال 
طة الفلسطينية قبيل نشر تؤدي الخطوة لتوتر مع السل

صفقة "خطة السالم األميركية التي باتت تعرف باسم 
  ".القرن

آخر " إسرائيلي"في حين قال مصدر أمني 
لم " اإلسرائيلية"إن المؤسسة العسكرية "للصحيفة العبرية 

  ".تتلق أية تعليمات لالستعداد من أجل عملية اإلخالء

  ١٨/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

 بناية سكنية بالقدس ويطرد ١٦االحتالل يهدم 
 عشرات العائالت الفلسطينية

  

 قررت سلطات – عمان – نادية سعد الدين
 منشأة فلسطينية ١٦االحتالل اإلسرائيلي، أمس، هدم 

سكنية في صور باهر بمدينة القدس المحتلة، تشمل 
ت أكثر من مائة شقة، مما يؤدي إلى طرد عشرات العائال

الفلسطينية من منازلها، بهدف تهويد القدس وطمس 
  .معالمها العربية اإلسالمية

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، 
خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، 
إن اعتداءات سلطات االحتالل المتكررة من هدم المنازل، 

، تعد ومصادرة البيوت واألراضي، واقتالع األشجار
ًتطهيرا عرقيا وعنصريا بغيضا، تقوم به مع مستوطنيها، “ ً ً ً

  ”.ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته

قرار “ودان المفتي، في بيان لدار اإلفتاء، 
 بناية سكنية في ١٦سلطات االحتالل العنصري هدم 

صور باهر بالقدس المحتلة، وذلك تحت حجج واهية 
يدية في المدينة تهدف إلى تنفيذ مخططاتها التهو

  ".المقدسة

خطورة قيام ما يسمى بلدية االحتالل "وحذر من 
في القدس المحتلة، بنشر صور للمسجد األقصى 
المبارك، بدون قبة الصخرة المشرفة، وذلك في حفل 
حضره رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مما 

  ".يدعو إلى دق ناقوس الخطر من خطورة هذه الخطوة
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حملة االعتقاالت "ل إن ذلك يتزامن مع وقا
واالقتحامات واإلبعادات التي تقوم بها سلطات االحتالل 
وقطعان مستوطنيها ضد المدينة المقدسة والمسجد 

  ".األقصى، وأبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة

قيام سلطات االحتالل بتوزيع "وشجب المفتي 
ار في قرية ٍإخطارات بإخالء أراض واقتالع األشج

العيسوية في القدس المحتلة، وذلك بهدف بناء حديقة 
ً، محذرا من "تلمودية لصالح مجموعات استيطانية متطرفة

  .خطورة هذه الغطرسة اإلسرائيلية

قرار سلطات “وبالمثل؛ أدان الشيخ حسين، 
االحتالل باقتالع أشجار الزيتون، ومصادرة األراضي 

االستيطانية في لتوسيع المستوطنات، وشق الطرق 
هذه المصادرات تعد “ً، مبينا أن "الخليل وبيت لحم وجنين

ُتطهيرا عرقيا وعنصريا، يمارس ضد الشعب الفلسطيني  ً ً ً
  ".وأرضه ومقدساته

العالم أجمع، بحكوماته ومنظماته "وطالب 
وهيئاته، بالتدخل بكل اإلمكانات والفعاليات لوقف سلطات 

 للمدينة المقدسة، ودرء االحتالل عما تخطط له من تدمير
األخطار المحدقة بالمسجد األقصى المبارك، وبحق مدينة 

  ”.القدس والقضية الفلسطينية

بمحبي السالم في العالم “ودعا ما وصفهم 
بالوقوف في وجه آلة العدوان اإلسرائيلي التي تمارس 
أبشع جرائم الحرب ضد أبناء فلسطين عامة، ومدينة 

  ".القدس وأبنائها خاصة

وفي نفس السياق؛ قال الناطق باسم الرئاسة 
الموقف الفلسطيني، “الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن 

واإلجماع الدولي، وصمود القرار المستقل مرة أخرى، هو 
الذي حافظ على القدس، والمقدسات، والهوية 

  . "الفلسطينية

أي لقاء "وأكد أبو ردينة، في تصريح له، أن 
رها ومن دون العنوان الفلسطيني سواء في البحرين أو غي

الشرعي يثبت أن الواليات المتحدة ال تستطيع ولن تنجح 
  . "بمفردها في تحقيق أي شيء

موقف الرئيس محمود عباس "وأضاف إن 
والقيادة الفلسطينية من الثوابت الوطنية، والتي في 
مقدمتها القدس واألسرى والهوية الفلسطينية، سيفشل أي 

، في إشارة منه إلى مؤتمر " أو لقاءمؤامرات أو ورشة
البحرين الذي دعت الواليات المتحدة لعقده قبل نهاية 

  .الشهر الحالي

العنوان هو الرئيس وشعبه "وقال أبو ردينة، إن 
والموقف السياسي الصحيح الذي يؤسس ألي تسوية أو 
أي سالم عادل يقوم على قاعدة االجماع الوطني 

سطيني الواضح والثابت الذي والدولي، وخيار الشعب الفل
  ".سيهزم أي مؤامرة

إلى ذلك؛ تواصلت اجتماعات اللجنة االستشارية 
لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

، أمس لليوم الثاني على التوالي "األونروا"الفلسطينيين 
في البحر الميت في األردن، لبحث آخر المستجدات 

  .خانقةالمتعلقة بأزمتها المالية ال

األونروا، سامي مشعشع، في "وقال الناطق باسم 
االجتماع تضمن مناقشة التفاصيل "تصريح له، إن 

المتعلقة ألزمة الوكالة المالية وحث الدول المانحة 
لترجمة تعهداتها إلى أموال في البنوك ومناقشة الخطة 
المتوسطة المدى للوكالة ألهميتها في توجيه رسائل 

  ."برامجية وسياسية

خطة الوكالة، والتي "وأوضح مشعشع، أن 
ستكون لمدة ثالثة أعوام قادمة، تشمل عدة مفاصل 
أساسية أبرزها مؤتمر الدول المانحة المهم في الخامس 
والعشرين من الشهر الجاري في نيويورك، والمؤتمر 

المقبل على ) سبتمبر(الثاني الذي سيعقد في أيلول 
لمناقشة الجانب هامش اجتماعات الجمعية العامة، 

  ".المالي للوكالة، وتجديد واليتها
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من المتبرعين الجدد باالرتقاء "وأعرب عن أمله 
جاري العمل منذ عدة "ً، مؤكدا أنه "بمستوى تبرعاتهم

ًسنوات على تعزيز العالقة مع الصناديق الدولية، وتحديدا 
 إلى جانب تعميق العالقة مع "باألونروا"الوقفية الخاصة 

  ."تعاون اإلسالمي، ومع الدول العربيةمنظمة ال

 ٣٥٠الوكالة حصلت على "وأكد مشعشع، أن 
 مليون دوالر حتى ٢٠٠مليون دوالر من أصل بليون و

استالم بعض التعهدات خالل مؤتمر "ً، متوقعا "اللحظة
  ".اللجنة االستشارية

التعويل على اللقاءات الثنائية "وأشار إلى 
 مع دول وجمعيات المكثفة للمفوض العام وطاقمه

ومؤسسات، من أجل القفز عن العجز الحالي والبالغ 
 ". مليون دوالر وتأمين المبلغ بالكامل٢١١

  ٣١ ص١٩/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

أوضاع المقدسيين حرجة : وزير شؤون القدس
  وبحاجة لخطة عمل شاملة

 

صرح وزير  - كامل إبراهيم-القدس المحتلة  
 ان ما تتعرض له المدينة »فادي الهدمي«شؤون القدس 

المقدسة يدل على افالس االحتالل االسرائيلي وهستيريا 
هدم المنازل واستهداف المقدسيين باالقتالع هو جزء من 

  .الحرب على الديموغرافيا التي يشنها االحتالل

وأضاف الهدمي خالل لقاء مع ممثلي الصحافة 
ل القدس شما/ الفلسطينية في مقر الوزارة الجديد في الرام

نحن نعمل إلحداث نقلة نوعية والعمل بعيدا «: المحتلة
عن الشعارات، فالمشاكل والحلول باتت معروفة المطلوب 
عمل جماعي وفق استراتيجية وخطة موضوعة ينقصها 

  .التمويل العربي واإلسالمي والدولي وهو ما نعمل عليه

نعمل على محورين، االول درء : وقال الهدمي
مة عن االحتالل بشكل عاجل وخاصة فيما االخطار الناج

يتعلق بتعزيز صمود المواطنين في موضوع هدم المنازل 
وكذلك البعد االستراتيجي . واإلخالءات ومصادرة األراضي

في خلق حالة مقدسية تركز على القطاعات الحيوية 
للحفاظ على القدس الن المدينة بحاجة لتجسيد فعلي 

عاصمتنا، وذلك من خالل وعملي وليس بالشعارات ألنها 
شبكة من التمويل العربي والدولي لمشاريع تلك القطاعات 

  .الحيوية وخاصة قطاع اإلسكان بمنظومة متكاملة

اذا ركزنا على القطاع السياحي ستعم «: وقال
الفائدة على باقي القطاعات وستصبح لدينا حركة تجارية 

قدس متكاملة تعود بالنفع على جميع القطاعات لنبقي ال
ًعصبا اقتصاديا عبر تنشيط الحركة التجارية بشكل شامل  ً

  .«متكامل

واكد ان اقتصاد القدس محاصر بالجدار 
والحواجز والضرائب واالستهداف المتواصل للمواطنين 
والتجار، وقال ان القدس عاصمة فلسطين ومركزها 
التجاري تم عزلها بالجدران والحواجز وعزلها عن عمقها 

بية ومنع أهلنا في الضفة والقطاع من في الضفة الغر
الوصول اليها االمر الذي ضرب هذا العصب االقتصادي، 
ونحن بصدد تقوية هذا العصب والحفاظ عليه، عبر 
معالجة القضايا الطارئة ولن نغفل القطاع االستراتيجي 

  .التنموي للقدس للحفاظ عليها وعلى صمود أهلها

اإلسكان قال ًوردا على سؤال لـ الرأي حول قطاع 
توجه الوزارة نحو قطاع اإلسكان توجه شمولي «:الهدمي 

عبر تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات مثل مجالس 
اإلسكان والبنوك واالوقاف اإلسالمية والمسيحية 
ٕومؤسسات عربية ودولية واسالمية تعمل على التشبيك 
والربط بين كافة هذه األطراف لدفع قطاع اإلسكان في 

  .القدس

اف الهدمي ان تعقيدات قطاع اإلسكان وأض
يجري التعامل معها برؤية شمولية، فهناك مشكلة 
التمويل، ومشكلة األراضي والملكيات وكذلك المعيقات 
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اإلسرائيلية، في الشهرين الماضيين اجتمعنا مع كل 
الجهات والمؤسسات التي لها عالقة باإلسكان في 

 ووضع القدس، وانتهينا من مرحلة تشخيص المشاكل
الحلول واالن نعمل لتوحيد الجهود ووضع آليات العمل 
لالنطالق نحو بناء يعزز صمود المقدسيين، وخاصة 

  .األزواج الشابة

ووصف وزير شؤون القدس المرحلة بالحرجة 
والحساسة التي تتطلب العمل والتنفيذ وتحقيق نتائج 
مدروسة ومخطط لها بأسرع وقت ممكن وفق خطة 

ي، وقال ان المقدسيين يتوقعون شاملة وعمل جماع
  .الكثير بعد طول انتظار والكثير من الوعود

واعترف الهدمي انه ال يملك عصا سحرية لحل 
انا مدرك ان «:كل مشاكل القدس والمقدسيين ولكنه قال

هناك خالفات ولوال هذه الخالفات لكان وضع القدس 
ًمختلفا، ولن نغض الطرف عن واقع الخالفات والتعقيدات 
الموجودة، الكل يجب ان يعمل نحو الهدف األسمى وهو 
النهوض بكل القطاعات بأقصى جهد وطاقة في القدس، 
الفيصل في المرحلة المقبلة هو بتحقيق النتائج والعمل 

  .الجاد بالمتوفر والمتاح وبأقصى جهد ممكن

٪ نحو ١٠٠ان ما اعد به هو عمل « :وأضاف
اعات في اهداف محددة من اجل النهوض بكل القط

القدس، لن نقف فالمشاكل تم تشخيصها والغالبية تعرفها 
والحلول معروفة المهم ان نسير باتجاه هذه الحلول بكل 

ًمشيرا الى ان كل القطاعات . ًقوة بعيدا عن الشعارات
ًمطالبة بالعمل معا بعيدا عن الخالفات والتعقيدات لعمل  ً

  .«بصمة في القدس

ات جدوي نحن طرحنا مشاريع ذ« :وأضاف
اقتصادية مدروسة ومحددة وما ينقصها غير التمويل 

  .«ًوالعمل فورا، واستثمار حقيقي في المدينة

وشدد الهدمي على ان تغير أسماء الشوارع 
المقدسية من قبل االحتالل بأسماء حاخامات يهود لن 

ًيغير بالحقيقة شيئا، وكذلك نقل السفارة االميركية فقضية 
ضارة وموروث ال يتغير وال يتبدل الشعب الفلسطيني وكح

بجرة قلم، فالمقدسيون اثبتوا قدرتهم وتمسكهم من خالل 
العديد من المواقف والتحديات وخاصة محاولة االحتالل 
وضع البوابات على أبواب المسجد األقصى وكذلك في 
الدفاع عن باب الرحمة في المسجد األقصى المبارك، 

بحق الكنائس وفي محاولة فرض الضرائب الجائرة 
  .المقدسية

وأوضح الهدمي ان القدس المحتلة تتعرض لـ 
إسرائيلية تعمل دون توقف » لماكينة احتاللية إحاللية«

ليل نهار لتهويد المدينة والحد من الوجود الفلسطيني، 
ًمؤكدا ان القدس أولوية قصوى لدى القيادة الفلسطينية 

  .للرئاسة ومجلس الوزراء

س الى تركيز فلسطيني ولفت وزير شؤون القد
على قطاع التعليم في القدس الن هذا القطاع يتعرض 
لهجمة شرسة، وقال ان تلك الهجمة على التعليم 
والمناهج الفلسطينية تستهدف الهوية العربية الفلسطينية 
في القدس المحتلة، فالتعليم مرتبط بالهوية والعنوان 

  .ةالفلسطيني االشمل، ويتعلق باالجيال الفلسطيني

  ١٠ص ٢٠/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  !فلسطين ليست للبيع".. صفقة القرن"

بوابة االقتصاد والمال والمشاريع تسعى  من – غزة
إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترمب لتمرير مشروعها 

الرامي لتصفية القضية " صفقة القرن" المعروف إعالميا بـ
عبر ورشة الفلسطينية لمصلحة االحتالل اإلسرائيلي، 

 ٢٥اقتصادية تعقد في العاصمة البحرينية المنامة يومي 
 من الشهر الجاري بمشاركة دول عربية ومقاطعة ٢٦و

  .فلسطينية

ًورشة البحرين التي تواجه رفضا واسعا سواء على  ً
مستوى السلطة الفلسطينية، وحركة حماس والفصائل 
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ة، تسعى الفلسطينية، والفعاليات األهلية والشعبية والمجتمعي
 مليار دوالر أمريكي تودع في صندوق استثمار ٥٠لجمع 

عالمي لدعم االقتصادات الهشة لألراضي الفلسطينية وثالث 
  .دول عربية مجاورة هي مصر واألردن ولبنان

وتهدف صفقة القرن وبوابتها االقتصادية ورشة 
تصفية القضية  إلى – ّتقارير أعدها المركز وفق – البحرين

 وتحويلها لقضية إنسانية فقط، وسلب المقدسات الفلسطينية
ٕواعطائها لإلسرائيليين كما جرى باعتراف ترمب بالقدس 

، والدور األمريكي المشبوه ضد المسجد "إسرائيل" عاصمة لـ
األقصى، ومحاولة إنهاء حق العودة بمطالب أمريكية بإلغاء 

ٕومحاوالت التوطين، واعطاء األرض لالحتالل " أونروا"دور 
 خالل االعتراف األمريكي بمزيد من األراضي للسيادة من

اإلسرائيلية، كما جرى بالقدس والجوالن، والتلويح بضم 
  .الضفة

ووفق ما كشف جاريد كوشنير، وهو مستشار 
ً مليارا تذهب لألراضي ٢٨ً مليارا ٥٠ترمب وصهره؛ فمن الـ

 ٧.٥الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وغزة، و
ردن، وتسعة مليارات لمصر، وستة مليارات مليارات لأل

للبنان، ويأمل البيت األبيض أن تكون دول الخليج بين أكبر 
  .المانحين

 مليار دوالر ستأتي من ١٥وبين كوشنير أن 
 ١١ مليار دوالر من قروض مدعومة، ونحو ٢٥المنح، و

  .ًمليارا من رأس المال الخاص

 والالفت أنه يجرى الحديث عن تخصيص عشرات
ّالماليين من الدوالرات لمشروعات عدة تهدف لتحقيق 
اتصاالت أوثق بين قطاع غزة وسيناء في مصر من خالل 

  .الخدمات والبنية التحتية والتجارة

وحسب الخطة؛ ستحدث خطوط الكهرباء بين 
مصر وغزة لزيادة إمدادات الكهرباء، كما تقترح الخطة بحث 

 القائمة في مصر سبل استغالل أفضل للمناطق الصناعية
، "إسرائيل"لتعزيز التجارة بين مصر وغزة والضفة الغربية و

  .ولكنها لم تحدد هذه المناطق

دعم توسعة "وتشمل المقترحات اإلضافية لمصر 
موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة المصري قرب قناة 

، فضال عن تطوير المنشآت السياحية في سيناء "السويس
  .األحمرالقريبة من البحر 

يحتمل تحويلها "وتروج الخطة لمناطق فلسطينية 
وتقترح منحا وقروضا تبلغ " لوجهة سياحية عالمية ناجحة

 مليون دوالر لتطوير صناعة السياحة الفلسطينية، ٩٥٠
إلجراء إصالحات وترميم مواقع سياحية ودينية "كما تسعى 

  ".ومناطق شاطئية

لمحلي وفي حال تنفيذها ستضاعف الخطة الناتج ا
اإلجمالي للفلسطينيين خالل عشرة أعوام وتوفر أكثر من 
مليون وظيفة في الضفة الغربية وغزة، وتخفض معدل 

 ٥٠البطالة لرقم في خانة اآلحاد، ومعدل الفقر بنسبة 
  .بالمائة بحسب الوثائق والمسؤولين

وتبنى كوشنر توجها على مرحلتين لخطة ترمب 
 المرحلة التالية الجزء للسالم في الشرق األوسط، وستكون

السياسي، وهو أكثر حساسية إلى حد بعيد، ويتناول بعض 
القضايا األساسية للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وال يزال 

  .التوقيت الخاص بهذه المرحلة غير واضح

ووفق روتيرز؛ يريد كوشنر معرفة ردود الفعل على 
الخطة من مختلف وزراء المالية وممثلي مؤسسات 

ستثمار الذين سيشاركون في الورشة، ومعرفة التعديالت اال
  .التي قد تكون الزمة لكسب تأييد أوسع

ويأتي الكشف عن الخطة االقتصادية بعد مناقشات 
ويرفض الفلسطينيون . استمرت عامين وتأخير في الكشف

الذين يقاطعون هذا المؤتمر التحدث مع إدارة ترمب منذ 
  .٢٠١٧في أواخر " ائيلعاصمة إلسر"اعترافها بالقدس 

ًمع كل ما سبق، يتضح يوما بعد يوم أن إدارة 
 مليار دوالر، ٥٠ترمب تريد أن يكون ثمن فلسطين هو 

وكأنه ال يعرف أن الفلسطينيين وكما سطروا منذ قرابة قرن 
  .>>...من الزمن أن فلسطين ليست للبيع وال للمساومة
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 كما جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود... <<
عباس رفضه المشاركة في ورشة البحرين، وذلك بعد كشف 

  .واشنطن تفاصيل اقتصادية لصفقة القرن

لن نحضر هذه الورشة؛ ألن بحث : وقال عباس
الوضع االقتصادي ال يجوز أن يكون قبل بحث الوضع 
السياسي، وما دام ال يوجد وضع سياسي، فمعنى ذلك أننا 

  .>>...ال نتعامل مع أي وضع اقتصادي

 ودعت القوى الوطنية واإلسالمية... <<
 لعدة فعاليات؛ ردا على ورشة البحرين التي الفلسطينية

  .ستنطلق االثنين حتى األربعاء

وفي بيان لها اليوم؛ دعت القوى لعد االثنين 
 يوما للمسيرات الشعبية الغاضبة؛ رفضا للمشاريع ٢٤/٦

نا، التصفوية وما يحاك من مؤامرات لتصفية حقوق شعب
ودعت لالنطالق لمناطق االحتكاك والتماس؛ رفضا 
لمخططات االحتالل وسياسات التطهير العرقي واستباحة 
القدس واالستيطان االستعماري في أرضنا، وتصعيدا 

للمقاومة الشعبية حقا طبيعيا لشعبنا إلسقاط المؤامرة .  

 يوما للتصعيد ٢٥/٦كما دعت لعد الثالثاء 
 ظهرا ١٢ط االحتكاك والتماس الساعة الميداني على نقا

 يوما ٢٦/٦ ورشة البحرين، ويوم افتتاحبالتزامن مع 
للمؤتمرات الشعبية واللقاءات الموسعة بحضور القوى 
والهيئات الفعاليات الشعبية واألطر النسوية والنقابية 
واألهلية والمهنية إلرسال رسالة رفضهم التعاطي مع كل ما 

 ورفض التطبيع العربي مع دولة سينجم عن هذا المؤتمر
االحتالل والدعوة للتحرك عربيا مع انعقاد مؤتمر األحزاب 
العربية ألوسع حراك شعبي حتى إسقاط صفقة القرن بكل 

  .ما تحمل من مخططات عدوانية

ودعت أيضا المحطات اإلذاعية المحلية لفتح 
موجات بث موحدة ومفتوحة لتغطية ونقل الفعاليات 

سال رسائل شعبنا تحت االحتالل المدافع عن ٕواألنشطة وار
كرامة وعزة األمة العربية برفضه االنغماس في المؤامرة 
المسماة صفقة القرن، كما دعت الفضائيات العربية وسائل 

اإلعالم ونشطاء التواصل االجتماعي إلطالق حمالت منظمة 
موحدون "وواسعة رفضا لما يجرى في المنامة بعنوان 

  ".لبحرين وصفقة القرنإلسقاط ورشة ا

كما دعت القوى لعد الجمعة المقبل يوم تصعيد 
ميداني وكفاحي في مواقع الفعل األسبوعي؛ رفضا 
لالستيطان والجدار العنصري في جميع نقاط االحتكاك 

  .وتصعيد المقاومة الشعبية الباسلة في وجه االحتالل

كما وجهت المبادرة البحرينية الوطنية لمناهضة 
ًع مع العدو الصهيوني نداء دعت فيه إلى رفع العلم التطبي

الفلسطيني على مباني كل جمعيات المبادرة وفوق منازل 
كلنا فلسطين، وال للتطبيع مع : لنقول للعالم"المواطنين؛ 

  ".العدو الصهيوني، وفلسطين ليست للمساومة أو البيع

 ٢٢/٦/٢٠١٩ لمركز الفلسطيني لإلعالما

* * * * *  

 مليار دوالر لدعم ٥٠:  األميركيةخطة السالم
  اقتصاديات الفلسطينيين وجيرانهم

 

مسؤولون أميركيون  قال – وكاالت – واشنطن
لد إن خطة إدارة الرئيس دونا” رويترز“ووثائق راجعتها 

ترامب االقتصادية للسالم في الشرق األوسط التي يبلغ 
 مليار دوالر تدعو إلقامة صندوق استثمار ٥٠حجمها 

عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية 
المجاورة وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دوالر يربط 

  .بين الضفة الغربية وقطاع غزة

عب إقناع وقال المسؤولون قد يكون من الص
” االقتصاد أوال“منطقة متشككة إلى حد كبير بخطة 

  الستئناف عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية المتعثرة

 مشروعا ١٧٩وقالت الوثائق إن الخطة تشمل 
حيث من المقرر أن . للبنية األساسية وقطاع األعمال

يقدم جاريد كوشنر صهر ترامب الخطة خالل مؤتمر دولي 
  .هذا األسبوعفي البحرين 
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وسيتم إنفاق أكثر من نصف الخمسين مليار 
دوالر في األراضي الفلسطينية المتعثرة اقتصاديا على 
مدى عشر سنوات في حين سيتم تقسيم المبلغ المتبقي 

وسيتم إقامة بعض . بين مصر ولبنان واألردن
المشروعات في شبه جزيرة سيناء المصرية التي يمكن 

يها الفلسطينيين الذين يعيشون في أن تفيد االستثمارات ف
  .قطاع غزة المجاور وفقا للوثائق

وتقترح الخطة أيضا نحو مليار دوالر لبناء قطاع 
السياحة الفلسطيني وهي فكرة تبدو غير عملية في الوقت 
الحالي في ضوء المواجهات التي تندلع بين الحين 
 واآلخر بين القوات اإلسرائيلية ومقاتلي حركة حماس التي

  .تحكم غزة واألمن الهش في الضفة الغربية المحتلة

وقال كوشنر لرويترز إن إدارة ترامب تأمل بأن 
تغطي دول أخرى ،وبشكل أساسي دول الخليج الغنية، 

  .ومستثمرو القطاع الخاص قدرا كبيرا من هذه الميزانية

ويأتي الكشف عن الخطة االقتصادية بعد 
لكشف عن خطة مناقشات استمرت عامين وتأخير في ا

ويرفض . أوسع للسالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
الفلسطينيون الذين يقاطعون هذا المؤتمر التحدث مع 
إدارة ترامب منذ اعترافها بالقدس عاصمة إلسرائيل في 

  .٢٠١٧أواخر 

وأوضح كوشنر خالل مقابلتين مع رويترز أنه 
رغم يرى أن خطته المفصلة ستغير قواعد اللعبة على ال

من أن كثيرين من خبراء الشرق األوسط يرون أنه ال 
توجد أمامه فرصة تذكر للنجاح حيث أخفقت جهود 

  .السالم التي دعمتها الواليات المتحدة على مدى عقود

وقال كوشنر عن الزعماء الفلسطينيين الذين 
رفضوا خطته بوصفها محاولة إلنهاء طموحاتهم بإقامة 

صفقة “ذلك بوصفها أضحك عندما يهاجمون “وطن 
  .”القرن

إذا كانت لديهم ) فرصة القرن(تلك ستكون  ”
  .”الشجاعة لاللتزام بها

وقال كوشنر إن بعض المسؤولين التنفيذيين من 
قطاع األعمال الفلسطيني أكدوا مشاركتهم في المؤتمر 

  . ولكنه امتنع عن كشف النقاب عنهم

وقال رجال أعمال في مدينة رام اهللا بالضفة 
ربية لرويترز إن الغالبية العظمى من أوساط قطاع الغ

  .األعمال الفلسطيني لن تحضر المؤتمر

وستشارك أيضا عدة دول خليجية عربية ومن 
 ٢٦ و٢٥بينها السعودية في المؤتمر الذي سيعقد يومي 

في العاصمة البحرينية المنامة لكشف ) يونيو(حزيران 
  .األوسطأول مرحلة من خطة ترامب للسالم في الشرق 

وقال البيت األبيض إنه قرر عدم دعوة الحكومة 
اإلسرائيلية نظرا لعدم تواجد السلطة الفلسطينية في 
المؤتمر ليشارك بدال من ذلك وفد صغير من قطاع 

  .األعمال اإلسرائيلي

من جهته، ناقش الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس امس اثناء ترؤسه اجتماعا لمركزية حركة فتح ما 

  .بصفقة العصر، وورشة البحرينيتعلق 

صفقة العصر التي "وقال في تصريحات له ان 
ًقلنا موقفا منها، ال يمكن أن تمر ألنها تنهي القضية 

  ."الفلسطينية

ًبالنسبة لورشة المنامة، أيضا قلنا إننا "وأكمل 
لن نحضر هذه الورشة، والسبب أن بحث الوضع 

اك وضع االقتصادي ال يجوز أن يتم قبل أن يكون هن
  ."سياسي

  ٢٥ص ٢٣/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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 لتغطية موازنة "أونروا"مليار دوالر حاجة   1.2
٢٠١٩  

 

وكالة األمم  ّ قدرت– وكاالت –فلسطين المحتلة 
، )أونروا(المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

خالل مؤتمر صحافي عقده المفوض العام للوكالة، بيير 
األمم المتحدة بنيويورك، تمويلها الالزم كرينبول، بمقر 

 مليار دوالر، ١.٢، بنحو ٢٠١٩لتغطية موازنتها لعام 
  .لألنباء» األناضول«وفق ما أوردت وكالة 

وأعرب كرينبول عن أمله في أن تتمكن األونروا، 
، خالل مؤتمر ٢٠١٩من توفير المبلغ المطلوب لموازنة 

ألسبوع المقبل، ُالدول المانحة الذي سيعقد بنيويورك ا
وتحديدا يوم الثالثاء، بحضور األمين العام لألمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة 

  .للمنظمة، ماريا فيرناندو إسبينوزا

لقد «: وقال مفوض عام األونروا للصحافيين
تمكنا العام الماضي من تغطية العجز الذي واجهته 

، » من المانحين الدوليين بفضل الدعم السخي  األونروا،
نأمل هذا العام أن نتمكن خالل مؤتمر الثالثاء «: مضيفا

 مليار دوالر ١.٢المقبل من حشد تعهدات مالية بقيمة 
وأوضح أن المبلغ . »لميزانية األنروا للعام الحالي

يمثل نفس المبلغ الذي «)  مليار دوالر١.٢(المطلوب 
  .«٢٠١٨قمنا بحشده في عام 

لذلك نعتقد أنه إذا استطاعت «: ولوقال كرينب
كل جهة مانحة المحافظة على مستوى تبرعاتها كما كان 
في العام الماضي فإنه سيكون بمقدورنا تغطية احتياجاتنا 

واعتبر أن قرارات اإلدارة األميركية . »المالية لهذا العام
ُالتي اتخذت العام الماضي بشأن القدس ونقل السفارة 

وقف الدعم المالي األميركي لألونروا األميركية إليها و
أسهمت في نشر مستويات عالية من القلق بين «

  .«الفلسطينيين

في الواقع هناك غياب تام لألفق «: وأضاف
السياسي ونحن في األونروا ال نتخيل وال نريد أن تبقى 
األنروا لعقد آخر أو عقدين من الزمن بل نصبو إلى رؤية 

إلى ذلك، .«لسطينيون إليهحل سياسي يحقق ما يسعى الف
قال جيش االحتالل وفقا لوسائل االعالم االسرائيلية ان 

  . االوضاع في الضفة قابلة لالنفجار

االسرائيلي نقال عن » واينت«وقال موقع 
منسق اعمال الحكومة اإلسرائيلية «ضابطات في مكتب 

ان الوضع في الضفة الغربية ال زال قابال » في الضفة
 عدم اندالع انتفاضة ثالثة في السنوات لالنفجار، رغم

األخيرة، وانخفاض نسبة البطالة في السلطة الفلسطينية، 
وبالرغم التنسيق األمني المزدهر، اال ان احتمالية انفجار 
األوضاع بلحظة قد تحدث حتى بدون الحاجة الى المبادرة 

وقال الموقع ان ثمة . االمريكية للسالم بالشرق األوسط
  .القدس ال يتنازل عنها الفلسطينيون ة مثلرموزا وطني

عندما يدخل «وأضاف الموقع على لسان الفتيات 
الجندي الى منزل الشاب الفلسطيني في نابلس منتصف 
الليل، يحوله الى انسان قومي، لكن لدينا جيل جديد 
يتواجد أكثر في االنترنت، حتى انهم في يوم النكبة 

 الضابطات ان ما يهم وقالت. »األخير تقريبا لم يخرجوا
 ربيعا هو الحصول على ٢٠الشاب الفلسطيني ابن الـ

فرصة عمل، وهو بنفس الوقت يمتلك هوية فلسطينية 
  . قوية، وتؤكد على أهمية توفير فرص العمل له

واكدت الضابطات على شيء واحد، وهو اهمية 
تحسين الحياة االجتماعية واالقتصادية لماليين 

ة الغربية مما سيؤدي للحفاظ على الفلسطينيين في الضف
  .الهدوء األمني بصورة نسبية

وشددت الضابطات على أهمية تحسين الحياة 
االقتصادية للفلسطينيين ومساعيهم بتحسين طريقة 
التعامل معهم في الحواجز والسماح بدخول العمال 
الفلسطينيين والسعي قدر المستطاع إلدخال أكبر عدد من 
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وتطرقت . للعمل في إسرائيلالعمال الفلسطينيين 
الضابطات الى نجاح التنسيق االمني مع أجهزة األمن 
الفلسطينية التي نجحت في مرات عديدة بإخراج 
إسرائيليين دخلوا مناطق فلسطينية بالخطأ وبسرعة، 
وكيف ساعدوهم على الحصول على هويات منفذي 

  .العمليات

، نقال عن مجلس » العبرية١٣القناة «وزعمت 
اإلقليمي، أن عناصر من الشرطة الفلسطينية » ونشمر«

أطلقوا النار على متنزهين مستوطنين وطاردوهم وحاولوا 
  .اعتقالهم في المنطقة ج

ًووفقا للقناة العبرية، علق رئيس المجلس 
لقد أثبت رجال «: رد على الحادث» يوسي داجان«

يرتدون الزي » إرهابيون«الشرطة الفلسطينية أنهم 
ذا تصعيد خطير في جرأة ووقاحة السلطة العسكري، ه

الفلسطينية وأدعو الجيش إلى تقديم الشرطة إلى العدالة 
  .وفق تعبيره. »وضمان عدم تكرار ذلك

يذكر أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الشرطة 
الفلسطينية وجيش االحتالل اإلسرائيلي، خالل األيام 

طينية، الماضية، أثناء محاولة األخيرة اقتحام مدن فلس
  .والتعدي على مقار أمنية فلسطينية

من جهة ثانية، حذرت السفارة االمريكية في 
إسرائيل مواطنيها من المظاهرات واالحتجاجات المناهضة 
للواليات المتحدة المتوقع ان تقام في مدن رئيسية في 
الضفة الغربية وغزة وفي أماكن أخرى، وذلك على خلفية 

في البحرين التي ستنطلق » الورشة االقتصادية«انعقاد 
األسبوع القادم وتستمر من يوم غد االثنين حتى 

  .األربعاء

كما منعت السفارة موظفيها وأبناء عائالتهم من 
ويشمل الحظر . الدخول الى الضفة الغربية هذه األيام

 الواصل بين تل ابيب والقدس ١السفر في شارع رقم 

ها ويمر  الواصل بين شمال اسرائيل وجنوب٩٠وشارع 
  .بمحاذاة نهر االردن في الضفة الغربية

وأعلنت حركة فتح الجمعة عن الفعاليات المزمع 
في » ورشة البحرين»و» صفقة القرن«اقامتها ضد 

فلسطين وخارجها خالل أيام انعقاد أيام الورشة في 
الهيئة الوطنية «كما أعلنت . العاصمة البحرينية المنامة
في قطاع غزة ان » ر الحصارالعليا لمسيرات العودة وكس

القطاع سيشهد بعد غد الثالثاء مؤتمرا وطنيا واضرابا 
شامال رفضا لورشة المنامة االقتصادية المنعقدة بنفس 

  .اليوم

وهاجمت زوارق االحتالل اإلسرائيلي الحربية 
. صباح أمس السبت، مراكب الصيادين شمال قطاع غزة

لثقيلة تجاه وفتحت زوارق االحتالل نيران رشاشاتها ا
مراكب الصيادين، وأغرقت سنار أحد المراكب قبالة 

  .شواطئ بحر بيت الهيا شمال القطاع

  ٢٣/٦/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  الفلسطينيون يحذرون من تصفية قضيتهم

  

 ندد الفلسطينيون - عمان -  نادية سعد الدين
التي ” صفقة القرن“من ” الرؤية االقتصادية“بأهداف 

شار الرئيس األميركي دونالد ترامب كشف عنها مست
ّوصهره، جاريد كوشنير، وسيقدمها خالل  ورشة “ّ

، المقرر عقدها في البحرين ”اإلزدهار من أجل السالم
 من الشهر الجاري، حيث تقترح في أول ٢٦ و٢٥يومي 

 مليار دوالر في ٥٠ّمرحلة ضخ استثمارات بنحو 
  .بناناألراضي الفلسطينية المحتلة واألردن ومصر ول

الخطة األميركية “واعتبر الفلسطينيون أن 
تستهدف تصفية القضية الفلسطينية تحت عنوان تحسين 

، وذلك من خالل ما ”الظروف المعيشية للفلسطينيين
مليون فرصة عمل في الضفة الغربية “تزعم بخلق 
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وقطاع غزة، بما سيؤدي إلى خفض نسبة البطالة الحالية 
 كوشنير أمس لوكالة ، وفق حديث”%٣٠والتي تبلغ 

  .لألنباء” رويترز“

وفيما تخلو الخطة االقتصادية من أي مشروعات 
للتنمية في القدس المحتلة التي يريدها الفلسطينيون 
عاصمة لدولتهم المنشودة، فإن الشق السياسي للعملية 

  .السلمية لن يتم طرحه للمناقشة في المنامة

تكلفة تقترح بناء ممر ب“وقال كوشنير أن الخطة 
 مليارات دوالر عبر الجانب اإلسرائيلي لربط الضفة ٥

عشر سنوات، حيث “ًبقطاع غزة، مضيفا أن مدة تطبيقها 
  .”ستخول للفلسطينيين مضاعفة الناتج اإلجمالي المحلي

وتدعو الخطة األميركية إلقامة صندوق استثمار 
عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية 

ً مشروعا للبنية التحتية ١٧٩ثلما تشمل المجاورة، م
ًاألساسية وقطاع األعمال، كما تقترح، أيضا، نحو مليار 
دوالر لبناء قطاع السياحة الفلسطيني، وذلك تحت وابل 
ّالعدوان اإلسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني 

  .ّووتيرة المواجهات العنيفة بين الطرفين

الخطة من تمت مراجعة “وأوضح كوشنير بأنه 
قبل مجموعة من االقتصاديين والدول، بحيث من المؤمل 

، ”التمكن من طرحها مع رجال أعمال وشركات استثمار
ّخطته تعد لفتة جيدة ليرى الفلسطينيون مدى “ًمعتبرا أن 

  .، بحسب زعمه”االهتمام العالمي بهم

وأظهرت وثائق الخطة التي سيقدمها كوشنير 
يتم انفاق أكثر من نصف س“خالل مؤتمر البحرين أنه 

الخمسين مليار دوالر في األراضي الفلسطينية المتعثرة 
ًاقتصاديا على مدى عشر سنوات، في حين سيتم تقسيم 

  .”المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان واألردن

سيتم إقامة بعض المشروعات في شبه “كما 
جزيرة سيناء المصرية التي يمكن أن تفيد االستثمارات 

سطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة المجاور، فيها الفل

فضال عن مشروعات في التعليم والبنى التحتية في مصر 
ولبنان واألردن، لتأمين فرص عمل وتحسين األوضاع 

  ”.المعيشية هناك

ًاالقتصاد يعد سببا مهما “ّوقدر كوشنير أن  ً ّ
لنجاح المبادرة، عبر استغالل األموال التي يتم ضخها في 

  .”، للحصول على نتائج أفضلالمنطقة

وعن مقارنة هذا النهج بخطة مارشال التي 
 إلعادة إعمار أوروبا ١٩٤٨طرحتها واشنطن العام 

الغربية من دمار الحرب العالمية الثانية، قال إن صفقة 
ال تكتفي بضخ األموال، بل تسعى أيضا لتعليم “القرن 

  .، وفق تعبيره”الناس كيف يصطادون

 االقتصادية لن تنجح دون وألمح أن الخطط
الجانبين “ًالعمل على حل المشكالت السياسية، معتبرا أن 

االقتصادي والسياسي مترابطان، في الخطة، لكن طرحهما 
في نفس الوقت سيتطلب بذل الكثير من الجهود، لذا كان 

  .”من الضروري فصلهما

خطته المفصلة ستغير قواعد “ورأى كوشنير أن 
بعض المسؤولين التنفيذيين من “أن ًّ، مدعيا ب”اللعبة

قطاع األعمال الفلسطيني أكدوا مشاركتهم في مؤتمر 
، ولكنه امتنع عن كشف النقاب عنهم، بالرغم ”البحرين

من إعالن رجال األعمال الفلسطينيين عن رفضهم القاطع 
  .لحضور المؤتمر

من جانبهم؛ يرفض الفلسطينيون الخطة 
منحازة لالحتالل “األميركية التي يعتبرون أنها 

اإلسرائيلي، وستحرمهم من إقامة دولتهم المنشودة وفق 
  .” وعاصمتها القدس المحتلة١٩٦٧حدود العام 

ويعتبرون أن كوشنير ركز على األولوية 
االقتصادية مقابل تهميش الجوانب السياسية وتجاهل 

  .حقائق الصراع والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

 العام لحركة المبادرة من جانبه، قال األمين
ما نشر من “الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن 
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تفاصيل حول الخطة االقتصادية التي ستقدم إلى ورشة 
البحرين والتي يروج لها كوسيلة لتحسين معيشة 
الفلسطينيين تؤكد أن الخطة ليست سوى خدعة كبرى 
ا للتغطية على تصفية القضية الفلسطينية برمتها، إذ م

من بديل اقتصادي أو غير اقتصادي لحق الشعب 
  .”الفلسطيني في الحرية واالستقالل

وفند البرغوثي، في تصريح له، مضمون الخطة 
مبلغ الخمسين مليار دوالر مطروح “ًاألميركية قائال إن 

ًلمدة عشر سنوات أي بمعدل خمسة مليارات سنويا فقط، 
خمسة كما يحتوي أفخاخا خطرة، فنصف المبلغ، أي 

ًوعشرون مليار دوالر، سيكون قروضا بفوائد وليس 
ًمنحا، وهذه قروض ستثقل كاهل الفلسطينيين إن نفذت 

  .”الخطة بمزيد من الديون التي ترهقهم أصال

 مليار دوالر من المبلغ ١١“ولفت إلى أن 
المذكور ستكون من رأس المال الخاص الذي سيسعى 

 في ظل الشكوك للربح وليس لدعم االقتصاد الفلسطيني،
  ”.بأن يتم جمع هذا المبلغ

أربعة وأربعين بالمائة، أي حوالي “وقال إن 
لن تعطى )  مليار٢٨( نصف الخمسين مليار

للفلسطينيين بل ستصرف في الدول العربية المجاورة 
بهدف توطين الالجئين وتصفية ) مصر واالردن و لبنان(

ة الغوث حقوقهم الوطنية في العودة، وإلنهاء وجود وكال
، وهي في الواقع محاولة لسلب ”األونروا“الدولية 

ًالتبرعات التي تقدم حاليا للوكالة لدعم الالجئين 
الفلسطينيين وتحويلها إلى أموال في خطة كوشنر 
لتصفية حقوق الالجئين بعد تدمير الوكالة وخدماتها 

  .”الصحية والتعليمية واإلغاثة االجتماعية

رحة للفلسطينيين لن المنح المقت“وأفاد بأن 
تتجاوز ثمانية مليارات دوالر لعشر سنوات، اي بمعدل 

ً مليون سنويا، وهو ما تدفعه في المعدل الدول ٨٠٠

ًالعربية واألوروبية للسلطة الفلسطينية حاليا، أي أن 
  .”المساعدات الموعودة هي نفس المساعدات الموجودة

سيتم تقييدها بجعلها “وقال إن هذه المساعدات 
مشروطة بتنازل الفلسطينيين عن القدس وعن حقهم في 
دولة وعن فلسطين بكاملها بقبولهم لضم أجزاء كبيرة من 

  .”الضفة الغربية للجانب اإلسرائيلي

ما طرحه كوشنر من مشاريع “واعتبر أن 
مقترحة لغزة موجه لفصل القطاع بالكامل عن فلسطين، 

يستدعي وربطها بالكامل بجزيرة سيناء المصرية، مما 
يقظة فلسطينية ومصرية إزاء محاوالت تحويل غزة إلى 

  .”مشكلة مصرية وفصلها بالكامل عن فلسطين

هذه خطة ليست لتحسين “وقال البرغوثي إن 
حياة الفلسطينيين أو معيشتهم أو حل مشاكلهم 
االقتصادية، بل لتدمير مستقبلهم الوطني وقدرتهم على 

الح الفلسطينيين البقاء في وطنهم فلسطين، وتمس بمص
والشعوب العربية، وتسعى لدق اسفين بين الفلسطينيين 
والعرب، ولذلك يجب على الفلسطينيين والعرب رفضها 

  .”جملة وتفصيال

  ١٨ ص٢٤/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 مستوطنات في ٥٠٣: اإلحصاءاتآخر 
الضفة بما فيها القدس والعدد يزيد عن مليون 

 مستوطن
  

 القـانون الـدولي حنـا عيـسى  قال خبيـر-رام اهللا 
إن اإلحصاءات األخيرة تشير إلى أن مجموع المـستوطنات 

 ٥٠٣في الضفة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس الـشرقية بلغـت 
ــضفة الغربيــة، و٤٧٤(مــستوطنات   ٢٩ مــستوطنة فــي ال

  ).مستوطنة في القدس المحتلة

وأوضح في بيان صحفي، اليوم االثنين، أن عدد 
لمستوطنات يزيد عن مليون المستوطنين في هذه ا
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في إسرائيل تقول " حركة السالم"مستوطن، مشيرا إلى أن 
إن التوسع في مستوطنات الضفة الغربية يجري بمعدل 

 ".أعلى من معدل نمو السكان في إسرائيل

بناء الجدار العازل الذي يبلغ مساحته "وأضاف 
بال الخليل كم ويمتد من غور األردن شماال حتى ج٧٢٥
كم في مستوطنات الضفة ١٤٠ ويمر بعمق جنوبا،

من مساحة الضفة الغربية % ٢٠الغربية، يبتلع نحو 
، وان الطرق االلتفافية التي ٢كم٥٨٤٤البالغة باألصل 

  ".٢كم٨٠٠ضمتها إسرائيل في هذه المناطق تبلغ 

كيف يمكن الحديث عن دولة "وتساءل عيسى 
ود فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حد

 وبتعداد سكاني فلسطيني ١٩٦٧الرابع من حزيران لسنة 
خمسة ماليين نسمة حاليا والمستوطنات اإلسرائيلية تبتلع 
األراضي، وتحرم السكان األصليين من التمتع بحريتهم 
واقتصادهم وتحجب في نفس الوقت إمكانية لسيادة 

  ".حقيقية على األرض؟

ونوه إلى أن المستوطنين يخشون أن تعزل 
لمستوطنات القدس الشرقية التي يريدونها عاصمة ا

لدولتهم في المستقبل عن الضفة الغربية، وأن تقسم 
  .الضفة لمنطقتين شمالية وجنوبية

مواصلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي : وتابع
استيطانها لألراضي الفلسطينية المحتلة يعتبر مخالفا 

 من )٤٩(لألعراف واالتفاقيات الدولية خاصة المادة 
الخاصة بحماية المدنيين لعام " جنيف الرابعة"اتفاقية 
 التي حظرت على دولة االحتالل نقل مدنييها إلى ١٩٤٩

 من ميثاق ٨/ المناطق المحتلة، والمادة الثامنة الفقرة ب
 التي اعتبرت قيام ١٩٩٨المحكمة الجنائية الدولية لسنة 

ى دولة االحتالل بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إل
  .األراضي التي تحتلها من جرائم الحرب

وطالب بضرورة التحرك دوليا إلجبار إسرائيل 
التوقف عن مواصلة سياساتها االستيطانية، وتحديها 

لإلرادة الدولية الهادفة إلى إحالل السالم واالستقرار في 
  ".المنطقة

وأشارت اإلحصائيات حول المساحات في األراضي 
  :الفلسطينية إلى ما يلي

  :مساحة األراضي الفلسطينية

بما فيها القدس  ٢ كم٥٨٤٤ :الضفة الغربية •
  .الشرقية

  .٢ كم٣٦٥: قطاع غزة •

  :مستوطنات في دولتنامساحة األراضي المقام عليها ال

  .٢ كم١٩٦: مساحة البناء •

 ٥٤٠: التوسع المستقبلي+ مساحة البناء  •
  .٢كم

مساحة األراضي التي تم االستيالء عليها وما  •
  .٢ كم٣٤٣ :رغة حول المستوطناتتزال فا

  .%٦٠:  C مساحة أراضي •

  .%١٩: B مساحة أراضي •

  .%١٨: A  مساحة أراضي •

  .%٣: محمية طبيعية •

 ٢٤/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  .. عام على الصراع١٠٠

  

تعود جذور النزاع  –) ب.ف.أ (–القدس المحتلة 
قرن التاسع عشر عندما اإلسرائيلي الفلسطيني إلى أواخر ال

ُبدأ اليهود بالهجرة إلى فلسطين هربا من معاداة السامية 
في وسط أوروبا وروسيا، وفي ما يلي أبرز المحطات التي 

  : شهدها النزاع

  : الوعد البريطاني لليهود

 وخالل الحرب العالمية األولى، ١٩١٧في عام 
ي انتزع البريطانيون فلسطين من العثمانيين، وتعهدوا ف

الذي صدر في الثاني من تشرين الثاني بـ " وعد بلفور"
هناك، وأعرب الفلسطينيون " وطن قومي للشعب اليهودي"
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عن معارضتهم للوعد البريطاني ألول مرة في مؤتمر عقد 
، حددت عصبة ١٩٢٢، وفي عام ١٩١٩بالقدس عام 

األمم التزامات االنتداب البريطاني في فلسطين، بما في ذلك 
ً، ما تحول مستقبال إلى "قامة وطن قومي لليهودإ"تأمين  ّ
  .إسرائيل

وأخمدت بريطانيا الثورة الفلسطينية الكبرى التي 
 بمساعدة عصابات ١٩٣٩- ١٩٣٦اندلعت ما بين عامي 

  .صهيونية بوسائل القمع الوحشية

  :تقسيم فلسطين

قسمت فلسطين بموجب قرار األمم المتحدة رقم 
بية، وتمت الموافقة على إلى دولتين يهودية وعر) ١٨١(

ً، ووفقا لقرار التقسيم، ١٩٤٧هذا القرار في تشرين الثاني 
 تم ١٩٤٨ أيار ١٤في . تخضع القدس للوصاية الدولية

إنشاء دولة إسرائل، ما أدى إلى اندالع حرب بينها وبين 
الدول العربية استمرت ثمانية أشهر، خالل الحرب دمرت 

 قرية فلسطينية ٤٠٠ر من قوات االحتالل اإلسرائيلية أكث
ًوهجرت قرابة مليون فلسطيني أصبحوا الحقا الجئين في 
الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، وفي 

  ".منظمة التحرير الفلسطينية" تم تأسيس ١٩٦٤عام 

  :االحتالل والحرب

هزمت إسرائيل الدول العربية المشاركة في حرب 
 واحتلت القدس الشرقية ١٩٦٧األيام الستة في حزيران 

والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجوالن السورية، 
وبعدها بوقت قصير، بدأ االستيطان في المناطق المحتلة 
وهو مستمر في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات 

، هاجمت ١٩٧٣الجوالن، وفي السادس من تشرين األول 
عند " عيد الغفران "عشية" دولة االحتالل"سوريا ومصر 

اليهود، لكن إسرائيل نجحت في صد الهجوم، واجتاحت دولة 
 حزيران ٦االحتالل لبنان الذي دمرته الحرب األهلية في 

 لمهاجمة الفلسطينيين بعد إرسالة قواتها في البداية ١٩٨٢
  .١٩٧٨عام 

واندلعت االنتفاضة األولى ضد حكم االحتالل 
نوات ما بين عامي اإلسرائيلي واستمرت لنحو ست س

  .١٩٩٣ و١٩٨٧

  :عملية السالم الفاشلة

وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 
 وبعد ستة أشهر من المفاوضات السرية في مدينة ١٩٩٣
إعالن مبادئ الحكم الذاتي " العاصمة النرويجية"أوسلو 

الفلسطيني، وهكذا بدأت عملية السالم التي منيت بالفشل، 
إلى األراضي " ياسر عرفات"م الفلسطيني وعاد الزعي

ً عاما في المنفى وشكل السلطة ٢٧الفلسطينية بعد 
الفلسطينية وتم التأسيس للحكم الذاتي، وأصبحت مدينة 
أريحا في الضفة الغربية وقطاع غزة أولى األراضي 

  .الفلسطينية المتمتعة بالحكم الذاتي

  :االنتفاضة

 اإلسرائيلية  قام زعيم المعارضة٢٠٠٠في أيلول 
باقتحام " أريئيل شارون"ًاليميني ورئيس الوزراء الحقا 

الحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة، ما أدى إلى 
اندالع مواجهات مع الفلسطينيين مهدت لالنتفاضة 

 الضفة ٢٠٠٢الفلسطينية الثانية، واجتاحت إسرائيل عام 
ًدا ، ذلك ر١٩٦٧الغربية في عملية هي األكبر منذ عام 

وفي كانون الثاني . على سلسلة عمليات استشهادية
" معتدل"، تولى محمود عباس الذي يوصف بأنه ٢٠٠٥

وفي ". ياسر عرفات"قيادة السلطة الفلسطينية بعد وفاة 
، انسحبت آخر القوات اإلسرائيلية قطاع غزة ٢٠٠٥أيلول 

ً عاما تحت وقع ضربات المقاومة ٣٨بعد احتالل دام 
  .الفلسطينية

  :لفصائل الفلسطينيةا

 سيطرت حركة حماس على الحكم ٢٠٠٧في عام 
مع خصومها في حركة فتح " شرس"في قطاع غزة بعد قتال 

والذي ال يزال في السلطة في الضفة " عباس"التي يتزعمها 
ً شنت إسرائيل حربا جديدة في ٢٠١٤وفي عام . الغربية

  .غزة في محاولة لوقف إطالق الصواريخ وتدمير األنفاق
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  :القدس

، اعترف ٢٠١٧في السادس من كانون األول 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، " دونالد ترامب"الرئيس األمريكي 

وقال . في قرار أثار غضب الفلسطينيين وانتقادات دولية
رئيس السلطة الفلسطينية إن الواليات المتحدة لم تعد قادرة 
 على لعب دورها التاريخي كوسيط في محادثات السالم مع

  .اإلسرائيليين

  ":العودة الكبرى"مسيرات 

مسيرات العودة "، ٢٠١٨ آذار ٣٠انطلقت في 
في غزة للمطالبة بالحق في عودة الفلسطينيين إلى " الكبرى

، بفعل ١٩٤٨ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 
 أيار، ١٤وفي . مجازل العصابات اليهودية بدعم بريطاني

ة من تل أبيب إلى القدس تزامن نقل السفارة األميركي
واستشهد منذ آذار ، المحتلة مع اشتباكات دامية في غزة

.  فلسطيني بنيران قوات االحتالل في غزة٣٠٠ نحو ٢٠١٨
معظمهم في مواجهات على الحدود، وقتل ستة أشخاص 

  .من الجانب اإلسرائيلي

 ١٠ ص٢٤/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

مؤتمر الءات الملك الثالث عنوان األردن في 
 البحرين

  

ينعقد اليوم مؤتمر  -  ماجد األمير-كتب 
البحرين الذي دعت اليه ادارة الرئيس االميركي دونالد 

التي " صفقة القرن"ترمب كمقدمة اقتصادية لما يسمى 
  .تنوي االدارة االميركية اعالنها بعد االنتخابات االسرائيلية

ويعتبر الرئيس االميركي دونالد ترمب وادارته 
 اكثر ادارة في تاريخ الواليات المتحدة االميركية هي

منحازة لليمين الصهيوني المتطرف بل انها احدثت تغييرا 
جوهريا في السياسة االميركية التقليدية من سياسة 
منحازة الى اسرائيل وحريصة على تفوقها العسكري الى 
دعم اليمين الصهيوني المتدين الرافض الية تسويات 

لى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سياسية تؤدي ا
  .وعاصمتها القدس الشرقية

لذلك طرحت ادارة ترمب من اجل تحقيق احالم 
اليمين الصهيوني المتطرف، فكرة صفقة القرن والتي 

ُاالول اقتصادي سيعلن عنه في مؤتمر : تتكون من شقين
البحرين الذي يشارك فيه االردن بمستوى امين عام وزارة 

لتأكيد على ان حل القضية الفلسطينية سياسي المالية ل
وليس اقتصاديا، والشق السياسي فسيؤجل الى حين 

  .انتهاء االنتخابات االسرائيلية

وسيشكل اعالن صفقة القرن زلزاال يضرب 
المنطقة بكاملها، خاصة ان مالمح الصفقة بدأت تظهر 
وفق تصريحات جاريد كوشنير مستشار الرئيس االميركي 

ان "لمسؤول المباشر عن الصفقة، حيث قال وصهره وا
ّالصفقة ستكرس القدس عاصمة الى اسرائيل وال تتحدث 

  "عن قيام دولة فلسطينية

وتتعارض الصفقة مع الثوابت االردنية المعروفه 
وهي عودة اسرائيل الى حدود ما قبل الرابع من حزيران 

 وانهاء االحتالل االسرائيلي وقيام دولة ١٩٦٧عام 
ية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وحل عادل فلسطين

 والتي حرص ١٩٤لقضية الالجئيين وفق القرار االممي 
جاللة الملك عبداهللا الثاني على اعالنها في الالءات 
: الثالث التي اطلقها لحسم الموقف من صفقة القرن وهي

ال للتوطين وال للوطن البديل وال للتنازل عن اي شبر في 
 والتمسك بالوصاية الهاشمية على القدس الشرقية

المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس والتي لقيت 
التفافا واجماعا من الشعب االردني خلف جاللة الملك في 

  .الءاته الثالث

وهناك اجماع رسمي وشعبي في االردن على 
رفض الصفقة ومواجهتها بشتى الطرق، بل ان االردنيين 

ل المسيرات والمهرجانات عبروا عن ذلك علنا من خال
التي نظمت خالل االشهر الماضية، ملتفين حول موقف 
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جاللة الملك عبداهللا الثاني الرافض والذي عبر عنه 
جاللته في الالءات الثالث التي اصبحت اساس السياسة 
االردنية في التعامل مع القضية الفلسطينية واية طروحات 

  .متعلقة بالمفاوضات حولها

لثالث هي مصلحة وطنية اردنية عليا فالالءات ا
بل ان جاللة الملك عبداهللا الثاني ابلغ جاريد كوشنر 
خالل زيارته الى عمان ان موقف االردن الثابت هو ان 
الطريق الوحيد للسالم هو قيام الدولة الفلسطينية 

 ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .وعاصمتها القدس الشرقية

بقى الجهود الرسمية والشعبية في ويجب ان ت
ورفض كل نتائجها " الصفقة"االردن موحدة في مواجهة 

وتوابعها وهذا يتطلب من المؤسسات او السلطات 
ان ترفع من مستوى " الحكومة، مجلس االمة"الدستورية 

ادائها وان تعظم انجازاتها بحيث يكون حسن االداء 
مان، ومطلوب واالنجاز هو االساس لعمل الحكومة والبرل

من االحزاب السياسية تقديم رؤى وبرامج في كل 
المجاالت وخاصة في الشأن االقتصادي من اجل اسناد 
الموقف الرسمي الرافض لصفقة القرن عالوة على ان 
النقابات المهنية ايضا لها دور محوري في تقوية الجبهه 
الداخلية وتعزيز االنتاج واالنجاز من اجل تحسين مستوى 

ة الناس لتقوية جبهة الرفض لهذه الحلول معيش
  .التصفوية للقضية الفلسطينية

وفيما يخص الموقف العربي، فيشوبه ضعف 
بفعل الضغط االميركي على بعض الدول العربية، 
والمطلوب اآلن تقوية الموقف العربي واظهار عجز 
السياسة االميركية عن التعامل مع المنطقة العربية من 

ة بعد قرار ترامب االعتراف بالقدس منظور شامل وخاص
عاصمة إلسرائيل واالعتراف بسيادة اسرائيل على الجوالن 
المحتلة والتفكير االميركي بالسماح للحكومة االسرائيلية 
بضم المستوطنات في الضقة الغربية الى اسرائيل، ما 

يعني انهاء اي جهود لعملية السالم، وفرض منطق القوة 
  .على فلسطين

  ٢ ص٢٥/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

عدم مشاركتنا في مؤتمر : الحكومة الفلسطينية
  البحرين أسقط الشرعية عنه

 

 أفادت - عمان – وكاالت - نادية سعد الدين
معطيات فلسطينية بارتفاع وتيرة األنشطة االستيطانية 
اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة، مؤخرا، مما 

توطنين ألكثر من مليون أدى إلى زيادة عدد المس
 مستوطنات في الضفة الغربية، ٥٠٣مستوطن، ضمن 

  .بما فيها القدس المحتلة

إلى ذلك تواصلت ردود الفعل الفلسطينية الرافضة 
لمؤتمر البحرين، حيث قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشتية إن عدم مشاركة الفلسطينيين في ورشة 

ة عنها واصفا محتواها البحرين االقتصادية أسقط الشرعي
  .بالهزيل ومخرجاتها بالعقيمة

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني في حديثه 
 قبيل الجلسة األسبوعية للحكومة في رام اهللا فيينللصح

حتى التمثيل في هذه الورشة لم يكن كما يجب، وأهم "
تمثيل فيها لفلسطين التي تغيب عن هذا المؤتمر، بل 

  ."هذا المؤتمرنحن رفضنا أن نشارك في 

هذا المؤتمر يعقد بغيابنا وهذا "وقال اشتية 
يسقط الشرعية عنه، والقضية الفلسطينية حلها سياسي 
متمثل بإنهاء االحتالل وسيطرتنا على مواردنا وسيكون 

  ."بإمكاننا بناء اقتصاد مستقل

بالسياق، قال خبير القانون الدولي، حنا عيسى، 
 ٢٩يرة تشير إلى وجود اإلحصاءات الفلسطينية األخ"إن 

ّمستوطنة إسرائيلية في القدس المحتلة، مقابل توغل 
 مستوطنة في بقية أجزاء الضفة الغربية، بينما يزيد ٤٧٤



  
  ١٥٥ 

عدد المستوطنين في هذه المستوطنات على المليون 
  ."مستوطن

بناء "وأضاف عيسى، في تصريح له أمس، إن 
را،  كيلومت٧٢٥الجدار العنصري، الذي يبلغ مساحته 

ويمتد من غور األردن شماال حتى جبال الخليل جنوبا، 
 كيلومترا في مستوطنات الضفة ١٤٠ويمر بعمق 

  ."من مساحة الضفة الغربية% ٢٠الغربية، يبتلع نحو 

ولفت إلى أن مساحة الضفة الغربية المحتلة 
 كيلومترا مربعا، فيما تبلغ الطرق االلتفافية ٥٨٤٤تبلغ "

حتالل في هذه المناطق حوالي التي ضمتها سلطات اال
  ." كيلومترا مربعا٨٠٠

واعتبر أن السياسة االستيطانية اإلسرائيلية تمنع 
دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس المحتلة “إقامة 

 ١٩٦٧العام ) يونيو(على حدود الرابع من حزيران 
  ."وبتعداد سكاني فلسطيني خمسة ماليين نسمة حاليا

توطنات اإلسرائيلية تبتلع المس"وأشار إلى أن 
األراضي الفلسطينية، وتحرم السكان األصليين من التمتع 
بحريتهم واقتصادهم، وتحجب إمكانية لسيادة حقيقية 

  ."على األرض

 اإلسرائيلية "حركة السالم"ّوبين أن ما يسمى 
تشير إلى إن التوسع في مستوطنات الضفة الغربية، 

كان في الداخل يجري بمعدل أعلى من معدل نمو الس
  ."اإلسرائيلي

المستوطنين يخشون أن "ونوه عيسى إلى أن 
تعزل المستوطنات القدس المحتلة التي يريدونها عاصمة 
لدولتهم في المستقبل عن الضفة الغربية، وأن تقسم 

  ."الضفة الغربية لمنطقتين شمالية وجنوبية

مواصلة سلطات االحتالل استيطانها "وقال إن 
طينية المحتلة، يعتبر مخالفا للقوانين لألراضي الفلس

من اتفاقية ) ٤٩(واالتفاقيات الدولية، السيما المادة 
  ."١٩٤٩ الخاصة بحماية المدنيين لعام "جنيف الرابعة"

وقد حظرت تلك اإلتفاقية على دولة االحتالل نقل 
مدنييها إلى المناطق المحتلة، فيما اعتبرت المادة الثامنة 

ثاق المحكمة الجنائية الدولية، العام  من مي٨/ الفقرة ب
، أن قيام دولة االحتالل بنقل أجزاء من سكانها ١٩٩٨

  ."المدنيين إلى األراضي التي تحتلها من جرائم الحرب

بالتحرك دوليا إلجبار "وطالب الخبير القانوني 
سلطات االحتالل على التوقف عن مواصلة سياساتها 

ولية الهادفة إلى إحالل االستيطانية، وتحديها لإلرادة الد
  ."السالم واالستقرار في المنطقة

مساحة "وأوضحت اإلحصائيات الفلسطينية أن 
 كيلومترا ٥٨٤٤األراضي الفلسطينية؛ الضفة الغربية 

 كيلومترا ٣٦٥مربعا؛ بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة 
  ."مربعا

المساحة المقام عليها المستوطنات “وأفادت بأن 
 ١٩٦لفلسطينية المحتلة تبلغ حوالي في األراضي ا

كيلومترا مربعا، فيما تبلغ مساحة البناء مع التوسع 
 كيلومترا مربعا، مقابل مساحة ٥٤٠المستقبلي معا نحو 

األراضي التي تم االستيالء عليها وما تزال فارغة حول 
  ." كيلومترا مربعا٣٤٣المستوطنات والتي تبلغ 

ن المنطقة مساحة األراضي ضم"ونوهت إلى أن 
مساحة األراضي للمنطقة % ١٩، مقابل %٦٠ تبلغ "ج"
، بينما تبلغ نسبة مساحة "أ"للمنطقة % ١٨، و"ب"

  %.٣المحمية الطبيعية حوالي 

إلى ذلك؛ تواصلت ردود الفعل الفلسطينية 
الرافضة للخطة االقتصادية األميركية التي كشف عنها 

ّره، جاريد مستشار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، وصه
كوشنير، وسيصار إلى تقديمها إلى مؤتمر البحرين، الذي 

 من الشهر الحالي، وسط غياب ٢٦ و٢٥سيعقد، يومي 
  .حضور القيادة الفلسطينية

فمن جانبه، أكد رئيس المجلس الوطني 
التمسك الفلسطيني بحقوقه "الفلسطيني، سليم الزعنون 
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 وحق الوطنية المشروعة في التحرير وتقرير المصير
ٕعودة الالجئين الفلسطينيين واقامة الدولة المستقلة وفق 

  .: وعاصمتها القدس المحتلة١٩٦٧حدود العام 

وشدد الزعنون، خالل ترؤسه أمس في عمان 
اجتماع اللجنة السياسية في المجلس الوطني، على 

الدول العربية "الرفض الفلسطيني لمؤتمر البحرين، داعيا 
  ."ئجهإلى عدم التعامل مع نتا

اإلدارة األميركية تواصل محاوالتها "وقال إن 
المستميتة لفرض صفقتها المنحازة لالحتالل اإلسرائيلي 
بهدف إنهاء القضية الفلسطينية من خالل استبدال 
مرجعياتها المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي (الدولية بمرجعيات ترامب و
  ". نتنياهو)بنيامين

منذ ما يزيد عن العام والنصف "وأضاف أنه 
مارست إدارة ترامب وحكومة االحتالل العنصرية كل 
أشكال الضغط واالبتزاز والحصار المالي وغيره لتمرير 
صفقتهما، ولكن الشعب الفلسطيني وقيادته برئاسة 
الرئيس محمود عباس صمدوا بشجاعة وتمسكوا بالحقوق 

  ."فضوا الصفقة والورشةوقاوموا الضغوط، ور

وبالمثل؛ حذرت اللجنة، في بيان صدر عقب 
اجتماعها الذي حضره نائب رئيس المجلس األب 
قسطنطين قرمش وأمين سر المجلس محمد صبيح، من 

مخرجات المؤتمر الهادفة الستبدال الحل السياسي بالحل "
 وتمرير التطبيع مع "صفقة القرن"االقتصادي، وتسويق 

نهاء الحق الفلسطيني في تقرير المصير ٕاالحتالل وا
وعودة الالجئين وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها 

وأكدت أن ."القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية
ّاالحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطين يعد السبب الرئيس "

لتدمير اقتصادها، بينما يعد الخالص منه طريقا وحيدا 
تصاد الوطني من الهيمنة لتحقيق االزدهار وتحرر االق

والتبعية واإللحاق، وتمكين الشعب الفلسطيني ومؤسساته 
  ."من التحكم بموارده وثرواته الطبيعية واالقتصادية

ٕإنهاء االنقسام الفلسطيني وانجاز "ودعت إلى 
المصالحة وتمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها 

ي من في قطاع غزة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطين
الممثل الشرعي والوحيد "الصمود بقيادة منظمة التحرير، 

، وصاحبة الوالية عليه واألمينة على "للشعب الفلسطيني
  ."حقوقه والممثلة لمصالحه

توافق عربي، رسمي وشعبي، "ودعت إلى 
إلفشال أهداف الورشة ومخرجاتها وتطبيقاتها، وااللتزام 

ادرة العربية بنص وروح قرارات الشرعية الدولية والمب
، وقرارات القمم العربية واإلسالمية ٢٠٠٢للسالم العام 

ودول عدم االنحياز المتعاقبة، التي تعترف بدولة 
فلسطين تحت االحتالل، وحق الشعب الفلسطيني في 
العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته ذات السيادة 

  ."الوطنية الناجزة

منظمة بدورها، قالت عضو اللجنة التنفيذية ل
التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن خطط كوشنر 

، مشيرة إلى أن الحل السياسي الذي "وعود نظرية"مجرد 
ينهي االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية هو فقط 

  .الذي يحل الصراع

ال يمكن "وأضافت عشراوي، في تصريح لها، 
حقا فإن كانوا يهتمون "، "تحقيق اإلزدهار تحت االحتالل

باالقتصاد الفلسطيني فعليهم رفع الحصار عن قطاع غزة، 
ومنع سلطات االحتالل من سرقة األموال والموارد 
واألراضي الفلسطينية، مع فتح المياه اإلقليمية والمجال 

من ."الجوي والحدود أمام االستيراد والتصدير بحرية
جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، 

ُالمشروع االقتصادي األميركي تحت مسمى  “إن
ُ يشكل امتدادا لموقفها السياسي المنحاز "اإلزدهار"
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بالكامل لالحتالل اإلسرائيلي وسياساته، في إعادة إنتاج 
  ."لمقوالت ومفاهيم ومرتكزات وعد بلفور المشؤوم

، في بيان لها "الخارجية الفلسطينية"وأضافت 
ث عن اقتصاد الدولة هذا المشروع ال يتحد"أمس، إن 

ُالفلسطينية ومقوماته، وانما يحاول   االحتالل "ّشرعنة"ٕ
الرئيس ترامب يحاول تقييد "ورأت أن "واالستيطان

االقتصاد الفلسطيني بسالسل االحتالل ويحرمه من أي 
، "٢وعد بلفور "، من خالل ”فرصة لالزدهار والتطور

 الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني، ويلغي الحقائق
والتاريخ والجغرافيا، ويتعامل مع الشعب الفلسطيني 

  ."كمجموعة سكانية وجدت بالصدفة

 قد عقبت على خطة "حماس"وكانت حركة 
، فيما أكد "فلسطين ليست للبيع"كوشنير بالقول إن 

القيادي في الحركة، إسماعيل رضوان، رفض مقترحات 
كوشنر، ورفض صفقة القرن بكل أبعادها االقتصادية 

  ."ياسية واألمنيةوالس

قضية الشعب الفلسطيني وطنية، "وأضاف إن 
فهي قضية شعب يريد التحرر من االحتالل، ففلسطين 
ليست قابلة للمساومة، فهي أرض مقدسة وليس أمام 

  ."االحتالل إال الرحيل

وكان كوشنير كشف النقاب عن خطة إدارة 
الرئيس ترامب االقتصادية للسالم في الشرق األوسط التي 

 مليار دوالر وتدعو إلقامة صندوق ٥٠يبلغ حجمها 
استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول 
العربية المجاورة وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دوالر 

  .بط بين الضفة الغربية وقطاع غزةير

  ٢٦ص ٢٥/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

ًال نخشى صفقة أو ورشة  .. المقدسيون ً
  بقى عربيةوالقدس ست

  

ناشطون ومواطنون  قلل – وفا – القدس
مقدسيون من أهمية ورشة البحرين وتأثيرها على مدينة 
القدس التي تتعرض لهجمة شرسة من االحتالل، 
واعتبروا أن هذه الورشة هي محاولة يائسة من اإلدارة 
ٕاألميركية لفرض حلول على الشعب الفلسطيني وانهاء 

ة دولته وعاصمتها القدس ٕحقه في تقرير مصيره واقام
 .المحتلة

" صفقة القرن"وشدد المقدسيون على أن 
وكل السياسات األميركية واإلسرائيلية " ورشة البحرين"و

االحتاللية، تهدف إلى إنهاء قضية القدس وشطبها من 
 العربية األمةالخارطة السياسية الفلسطينية ووجدان 

يث سيواصل واإلسالمية، وهذا أمر محكوم عليه بالفشل ح
 .المقدسيون الصمود حتى تحرير عاصمتهم

وفي هذا السياق، قالت الناشطة المقدسية عبير 
ٍزياد إن موقف المقدسيين مواز لموقف أبناء شعبهم، وما 
يجري هو موضوع تصفية للقضية الفلسطينية وتحويلها 
إلى قضية اقتصادية، لكن للقدس أبعادا كبيرة ناتجة عن 

 أساسا باستهداف القدس من قبل الصفقة والتي بدأت
 .اإلدارة األميركية المنحازة إلسرائيل

وأضافت أن التصدي لما يقوم به االحتالل ليس 
أمرا سهال، لكن المقدسيين يواصلون الصمود وتحدي 
االحتالل رغم عدم مقدرتهم على تنظيم المسيرات 
واالحتجاجات المناهضة لهذه الصفقة وهذه الورشة 

 .المشبوهة

ضحت زياد أن القدس تتعرض الستهداف وأو
شامل ومؤسساتها بأكملها معرضة لإلغالق، والموقف 
هو موقف واحد مساند للقيادة الفلسطينية ولسيادة 
الرئيس برفض هذه الصفقة، وال يحق ألحد أن يمثل 
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المقدسيين إال منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد 
 .لشعبنا

ريف، إن كما قال الشاب المقدسي عالء ش
ال تمثل شيئا ألنها فاقدة للشرعية، " ورشة البحرين"

التي ال تستند إلى أية " صفقة القرن"وكذلك الحال مع 
مرجعية دولية، وكل ما تضمنته التسريبات اإلعالمية 
مجرد وهم، فترمب بات بائع الوهم األول في العالم منذ 
أن أعلن اعترافه بالقدس عاصمة لالحتالل، حيث أعطى 

ضا ال يملكها لمن ال يستحقها وخالف قرارات األمم أر
 .المتحدة والشرعية الدولية

هي أكذوبة " صفقة القرن"وأضاف شريف أن 
منطلقة من األفكار اإلسرائيلية إلطالة عمر االحتالل 
ومحكوم عليها بالفشل، ألن القدس تاريخيا لم يعمر فيها 
ظالم أو محتل، وقد انتصرت على كل االحتالالت 

ستنتصر على االحتالل اإلسرائيلي، كما أن صفقة القرن و
ّعرت أميركا وعمالئها في المنطقة وفضحتهم أمام 
شعوبهم التي تعتبر القدس ركيزة أساسية في وجدانها 

 .وعقيدتها سواء مسلمين أم مسيحيين

وأوضح شريف أن الموقف الفلسطيني واضح ال 
سطيني، لبس فيه تجاه القضايا المصيرية لشعبنا الفل

وموضوع القدس عاجال أم آجال سينتهي بأن تكون 
القدس عاصمة لدولة فلسطين، وهذا ما أكدت عليه 
قرارات األمم المتحدة، ونحن كشعب مؤمنون بذلك 
وصمودنا وتحدينا لالحتالل في القدس أكبر دليل على 

 .للمنطقة" الصهيوأميركية "فشل كل الرؤى

طن البلدة من جانبه، قال محمد محيسن الذي يق
القديمة من القدس المحتلة، إن القدس تعاني أزمة كبيرة 
جدا من تهويد ووضع اقتصادي، وكل هذه الضغوطات لن 
تدفعنا للمساهمة في هذا االحتالل، ونحن نرفض 

 .ُاالستفادة من أي مشروع يقر في ورشة البحرين

وأضاف أن من يطرح أنه يريد تحسين االقتصاد 
صر االقتصاد المقدسي ويعمل الفلسطيني هو من يحا

على تأبيد االحتالل في المدينة، واالحتالل الذي بدوره 
التي يفرضها عليها " األتاوات"أفقر المقدسيين بالضرائب و

 .وبهدم منازل سكانها المتواصل من قبل جرافاته

وأوضح أن االحتالل هو من وضع المالمح 
يات العامة لصفقة القرن التي تسعى إلدامته، فالوال

المتحدة تقدم وعودا ووهما للمقدسيين والكل يعلم ذلك، 
ونحن نرفض هذه الصفقة جملة وتفصيال وهي ال تعنينا، 

 .وسنواصل صمودنا في القدس بدعم من قيادتنا الشرعية

وأوضح أن الواليات المتحدة التي تطرح نفسها 
كحريص على الشعب الفلسطيني، قامت بقطع مئات 

ات المقدمة لمشافي القدس ولوكالة الماليين من المساعد
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، وهذا أكبر دليل 

  .على أن الوعود األميركية باألموال هي وعود كاذبة

  ٢٦/٦/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

إضراب شامل يعم فلسطين المحتلة ضد 
  ومؤتمر البحرين" صفقة القرن"

 عم – وكاالت – عمان – نادية سعد الدين
لصفقة "اإلضراب الشامل في فلسطين المحتلة، أمس، رفضا 

 األميركية، ولخطتها االقتصادية، المقرر طرحها في "القرن
مؤتمر البحرين، الذي بدأ أعماله أمس، تزامنا مع انطالق 
االحتجاجات الشعبية الحاشدة ضد المساعي األميركية 

  .وأإلسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

 المحال التجارية ومعظم المؤسسات وأغلقت
الحكومية أبوابها في األراضي الفلسطينية المحتلة إلعالن 
اإلضراب الشامل في مختلف المرافق الرسمية والشعبية 

الرفض "والذي دعت إليه القوى والفصائل الوطنية، لتأكيد 
، بحسب بيان "الفلسطيني لصفقة القرن ومؤتمر البحرين

  .صدر عنها باألمس
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الرايات "فعت األعالم الفلسطينية إلى جانب ور
السوداء في الشوارع الرئيسية وعلى أسطح المنازل وفي 

، وفق اللجنة، تمثيال للموقف الوطني "الطرقات واألزقة
الجمعي ضد استهداف الحقوق الوطنية الفلسطينية 
ٕالمشروعة في التحرير وتقرير المصير وحق العودة واقامة 

  .اصمتها القدس المحتلةالدولة المنشودة وع

وانطلقت المسيرات الجماهيرية الحاشدة في عموم 
األراضي الفلسطينية، حيث أعلنت محافظات الضفة الغربية 
التصعيد ضد العدوان اإلسرائيلي، وفي مواجهة مساعي 
تصفية القضية الفلسطينية، تماثال مع االحتجاجات الشعبية 

ة للقوى الوطنية العارمة، التي دعت إليها لجنة المتابع
  .واإلسالمية، في قطاع غزة

وتوشح قطاع غزة بسواد الرفض المطلق لصفقة 
القرن، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها، إضافة إلى 
تعطيل عمل البنوك بقرار من سلطة النقد، وتعليق الدوام في 

  .معظم الجامعات والوزارات الحكومية، بما فيها المحاكم

ت من الشبان الفلسطينيين إلى فيما توجه العشرا
عدة محاور في المناطق الحدودية مع األراضي الفلسطينية 

ٕ، للتعبير عن احتجاجهم واضرام ١٩٤٨المحتلة العام 
النيران في اإلطارات المطاطية، حيث أطلقت قوات االحتالل 
قنابل الغاز المسيل للدموع تجاههم، مما أدى إلى إصابة 

 "خزاعة"ت اختناق شرقي بلدة عدد من الفلسطينيين بحاال
  .إلى الشرق من خان يونس جنوبي قطاع غزة

وحدة الموقف الفلسطيني من "وأكدت اللجنة أهمية 
سرعة إنجاز "، داعية إلى "صفقة القرن ومؤتمر البحرين

ٕالمصالحة وانهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في 
  ".مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية

وقد جابت مسيرة شعبية مرفقة بمهرجان خطابي 
عارم مدينة نابلس، انطالقا من المجمع الشرقي وصوال إلى 
ميدان الشهداء، تزامنا مع مسيرة مركزية في بيت لحم، 
أسوة برام اهللا وطولكرم، كما الخليل التي شهدت مواجهات 

عنيفة بين قوات االحتالل والشبان الفلسطينيين، مما أسفر 
  .وع اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف الفلسطينيينعن وق

كما اندلعت مواجهات عند مدخل بلدة عزون، 
شرق قلقيلية، أطلقت خاللها قوات االحتالل قنابل الغاز 
المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان، ما أدى إلصابة بعضهم 

 "قفة القرن"باالختناق، وذلك إثر مسيرة شعبية لرفض 
  .ومؤتمر البحرين

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
مبادرة السالم العربية التي "الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن 

أقرتها القمم العربية واالسالمية، وأصبحت جزءا من قرار 
، خط أحمر، وأنه ال يمكن ١٥١٥مجلس االمن الدولي رقم 

ة لإلدارة األميركية إعادة صياغتها نيابة عن القمم العربي
، وذلك في معرض تعقيبه على ما ذكره مبعوث "واالسالمية

هدف صفقة القرن "الرئيس األميركي جاريد كوشنير بأن 
  ".هو إنهاء مبادرة السالم العربية

السالم لن "وأضاف أبو ردينة، في تصريح له، إن 
يكون بأي ثمن، وأن الرئيس محمود عباس كشف أهداف 

قضية الفلسطينية، هذه الصفقة التي تستهدف تصفية ال
وذلك أمام قمم مكة التي عقدت مؤخرا في المملكة العربية 

  ".السعودية

هدف ورشة المنامة هو التمهيد "وأوضح بأن 
إلمارة في غزة، وتوسيعها والتخطيط لفصلها عن الضفة 

، مؤكدا أن أي خطة ال تمر عبر "الغربية، وتهويد القدس
  .الشرعية الفلسطينية مصيرها الفشل

أي اجراءات أحادية هدفها تجاوز "د، أن وأك
الشرعية العربية والدولية ستصل إلى طريق مسدود، وأن 
فلسطين لم تكلف أحدا بالتكلم باسمها، حيث ال شرعية 
سوى لقرارات الشعب الفلسطيني الممثلة بقيادة منظمة 

وأكد أهمية ".التحرير الفلسطينية، وقرارات المجالس الوطنية
فاف الفلسطيني والدولي حول شرعية اإلجماع وااللت"

الموقف الفلسطيني، بما يعد إنجازا لفلسطين وقيادتها، 
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وانتصارا لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وللقدس 
  ".ومقدساتها وتراثها وتاريخها

بدوره، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
السبيل الوحيد "التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن 

سالم واإلزدهار يكمن في تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية لل
ٕالحرة على أرضها، وانجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير 
القابلة للتصرف في تقرير المصير واالستقالل وعودة 

  ".١٩٤الالجئين وفقا للقرار األممي 

تحقيق "وأضاف عريقات، في تصريح له، أن 
ت األمم المتحدة الحرية والعدالة يمر عبر تنفيذ قرارا

والقانون الدولي وليس من خالل اإلعتراف بإجراءات األمر 
الواقع غير القانونية التي يفرضها االحتالل على األرض 

  ".بالقوة

وجدد التأكيد على الموقف الرسمي الفلسطيني 
الواضح بعدم المساومة على الحل السياسي العادل والدائم، 

نهاء القضية أي خطة تتضمن عناصر إ"إن : قائال
ٕالفلسطينية والغاء وجود شعبها مرفوضة سلفا من الجانب 

  ".الفلسطيني، وغير قابلة للنقاش أو التفاوض

اإلدارة األميركية تدعي معرفة ما "وأشار إلى أن 
هو األفضل لمصلحة الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي لم 
تدن به انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي من سرقة ومصادرة 

رض والموارد الطبيعية، وتوسيع االستيطان االستعماري األ
وأضاف ".وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه األساسية

ما تدافع عنه اإلدارة األميركية هو قراراتها األحادية "إن 
وغير القانونية، وتطبيع ودعم المشروع االستيطاني 
االستعماري، من أجل ترسيخ االحتالل اإلسرائيلي 

  ".لفلسطين

وأدان عريقات تصريحات سفير الواليات المتحدة 
لدى الكيان أإلسرائيلي، ديفيد فريدمان، وزيارته مع مساعد 
الرئيس األميركي لشؤون األمن القومي جون بولتون إلى 
منطقة الغور، بصحبة رئيس حكومة االحتالل، بنيامين 
نتنياهو، من أجل تبرير وجود االحتالل وتعزيز خططه لضم 

الضم يعد جريمة "وقال إن .من أراضي دولة فلسطينالمزيد 
القانون الدولي ويشكل تهديدا لسيادة فلسطين  حرب بموجب

، "، وعاصمتها القدس١٩٦٧وأمنها وتواصلها على حدود 
ورشة البحرين تملص من االستحقاقات والحلول "معتبرا أن 

السياسية التي تستوجب إنهاء االحتالل العسكري اإلسرائيلي 
  ".لسطينعن ف

تمسك الشعب الفلسطيني بالدفاع عن "وشدد على 
حقوقه غير القابلة للتصرف، خاصة حقه في تقرير 
ٕالمصير، وحق دولته في الوجود، واحباط كل محاوالت 

  ".تصفية حقوقه الوطنية كما أفشل غيرها على مر التاريخ

وبالمثل، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
قف السياسي الفلسطيني الرسمي وحدة المو"فلسطين أهمية 

والفصائلي والشعبي وتحركات الغضب الواسعة التي تجتاح 
الوطن وتعم مخيمات اللجوء والشتات ومناطق اإلنتشار 
الفلسطيني في مواجهة ورشة البحرين وصفقة 

وقوف الشعب الفلسطيني ضد أية "ونوهت إلى ".القرن
ة في مشاريع أو خطط ال تستجيب لحقوقه الوطنية كامل

العودة وتقرير المصير واإلستقالل والحرية، حيث لن ترهبه 
التهديدات األميركية وأإلسرائيلية، مثلما لن تغريه األموال 

  ".أمام عدالة القضية الفلسطينية

فيما اعتبر األمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي 
الرئيس محمود عباس "للقدس، اللواء بالل النتشة، أن 

ة تاريخية مع الجانبين األميركي يخوض أشرس معرك
  ".واإلسرائيلي إلنتزاع وتثبيت الحقوق الوطنية العادلة

ورشة البحرين "وقال النتشة، في تصريح له، إن 
 التي تستبدل "صفقة القرن"تشكل مدخال أساسيا لتنفيذ 

المرحلة "، معتبرا أن "الحل السياسي بآخر اقتصادي وهمي
بهة واحدة عبر إنجاز الراهنة تتطلب رص الصفوف في ج

 ."ٕالمصالحة وانهاء االنقسام

  ٢٦ ص٢٦/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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آالف الفلسطينيين يؤدون صالة الجمعة 
  برحاب المسجد األقصى رغم إجراءات االحتالل

 

أدى عشرات اآلالف من المواطنين في القدس 
 ١٩٤٨المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 

 .المبارك المسجد األقصى برحاب صالة الجمعة اليوم

وجرت الصالة وسط إجراءات مشددة اتخذتها 
المقدسة منذ ساعات صباح  قوات االحتالل في المدينة

 اليوم، وشملت نشر المزيد من عناصر وحداتها الخاصة

في المدينة، ونصب متاريس وحواجز عسكرية وشرطية 
بارك، للبلدة القديمة واألقصى الم على البوابات الرئيسية

شوارع  وتسيير دوريات راجلة ومحمولة وخيالة في
 .المدينة

وقال مراسلنا ان قوات االحتالل احتجزت بطاقات 
مئات المصلين من فئة الشبان على مداخل المسجد 

  .الرئيسية الخارجية

  ٢٨/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يفقد السيطرة على المواجهات التي 
  يسوية لبلدات وأحياء القدسامتدت من الع

اقتحام مشفى المقاصد ودهم خيمة عزاء استمرت 
الليلة الماضية المواجهات في بلدة العيسوية وسط القدس 
المحتلة رغم الحصار العسكري المشدد الذي تفرضه قوات 
االحتالل عليها، وامتدت هذه المواجهات لتشمل العديد من 

لها إصابات واعتقاالت بلدات وأحياء المدينة المقدسة، تخل
 .في صفوف الشبان

المواجهات في العيسوية وأحياء القدس تشير إلى 
أن قوات االحتالل فقدت السيطرة على األوضاع في مدينة 

 .المقدسة

وقال مراسلنا انه ورغم الحصار العسكري المشدد 
الذي تفرضه قوات االحتالل على بلدة العيسوية منذ مساء 

 ٢٠الشاب محمد سمير عبيد، الخميس عقب إعدامها 
عاما، برصاصها خالل قمعها وقفة احتجاجية لألهالي، إال 
أن المواجهات تجددت في ساعات المساء واشتدت حدتها 
واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل حينما استدعت قوات 
االحتالل تعزيزات عسكرية وداهمت محيط منزل الشهيد 

ينية والالفتات الوطنية، عبيد وأزالت صوره واألعالم الفلسط
علما أنها أقدمت على خطوات انتقامية من األهالي أبرزها 
تحطيم وتكسير مركبات المواطنين بآالت حادة، وتوقيف 
السيارات وتحرير مخالفات ألصحابها فضال عن اإلطالق 
الكثيف والعشوائي لألعيرة النارية والقنابل الصوتية والغازية 

 .السامة المسيلة للدموع

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات اعتقلت 
عالء الدين سفيان، ومحمد خالد خليل من بلدة العيسوية، 
سبقها اعتقال الشبان أحمد درباس، وأحمد محمود، وأسعد 
داري، وعبد صايمة من البلدة، علما أنها اعتقلت فجر أمس 

 . مواطنا من العيسوية١٩

ى المبارك، وفي بلدة سلوان جنوب المسجد األقص
اعتقلت قوات االحتالل خمسة مواطنين وحولتهم إلى مراكز 

 .تابعة لها في المدينة المقدسة للتحقيق معهم

وأوضحت محامية مركز معلومات وادي حلوة أن 
 عبداهللا صيام، وعبادة صيام، :االحتالل اعتقل الشبان

وصالح الدين صيام، ومحمد عوني صيام، والفتى مؤمن 
لتهم إلى أحد مراكزها في القدس للتحقيق الساليمة، وحو

 .معهم

وأضاف مركز معلومات وادي حلوة ان مواجهات 
عنيفة شهدتها العديد من أحياء سلوان، تركزت في حيي 

 .بئر أيوب ورأس العامود

إلى ذلك، اقتحمت قوات االحتالل مستشفى 
الطور /المقاصد الخيرية اإلسالمية في حي جبل الزيتون

قدس القديمة، واعتدت على طواقم طبية ُالمطل على ال
وعلى مرضى وفتشت أقسامه وغرفه، بحجة البحث عن 
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إصابة خالل مواجهات اندلعت في القدس، كما تمركزت قوة 
 .على أبواب المستشفى ومداخله

كما شهد مخيم شعفاط وسط المدينة مواجهات 
تركزت بمحيط الحاجز العسكري، في حين حطم شبان زجاج 

 .فيف المار في الشارع الرئيسي بحي شعفاطالقطار الخ

وامتدت المواجهات لتشمل أحساء وبلدات تقع 
خلف جدار الضم والتوسع العنصري، وشملت العيزرية وأبو 

 .ديس وعناتا والرام ومخيم قلنديا

وفي ساعات فجر اليوم، اعتقلت قوات االحتالل 
وزير شؤون القدس فادي الهدمي من منزله في المدينة 

  .دهمه وتفتيشه ومصادرة هاتفه المحمولبعد 

  ٣٠/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ُبلدة مقدسية تقاسي هجمة غير .. العيسوية
  مسبوقة من االحتالل

 منذ أسبوعين، تتعرض بلدة -  لقدس المحتلةا
العيسوية شمال شرق القدس المحتلة لهجمة إسرائيلية 

مد عبيد شرسة اشتدت حدتها عقب استشهاد الشاب مح
برصاص قوات االحتالل مساء الخميس، خالل ) ً عاما٢٠(

مواجهات اندلعت بالبلدة عقب وقفة نظمها األهالي، 
  . ًاحتجاجا على ممارسات االحتالل بحقهم

وتشهد البلدة حالة من الغضب والغليان الشديدين 
 ساعة ٤٨عقب قرار محكمة االحتالل بمنح الشرطة مهلة 

يأتي . شهيد عبيد أو عدم تسليمهلتقرر تسليم جثمان ال
ذلك، فيما تواصل قوات االحتالل حصارها المشدد على 
العيسوية، وانتشار قواتها الخاصة وجنودها بكثافة بالبلدة 
وعلى مداخلها، ونصب للحواجز وتفتيش للمركبات والمارة، 

  . واستمرار حملة اعتقاالتها التي طالت العشرات

 إجراءات االحتالل وتتفاقم معاناة سكانها بفعل
العنصرية وسياسة العقاب الجماعي التي تفرضها على 
البلدة منذ سنوات، في محاولة إلذاللهم وكسر إرادتهم 

ويقول عضو لجنة المتابعة في . ودفعهم للهجرة والرحيل

العيسوية محمد أبو الحمص، إن قوات االحتالل تمارس 
ن خالل سياسة عقابية واستهداف تعسفي متواصل للبلدة م

ٕاالقتحامات اليومية واالعتقاالت واغالق مداخلها والتنكيل 
   . بسكانها واالعتداء عليهم بشكل همجي

ويضيف أن البلدة تتعرض لهجمة ممنهجة منذ 
أسبوعين ولعمليات تنكيل واضطهاد، ازدادت حدتها الخميس 
عقب الوقفة االحتجاجية التي نظمها األهالي ضد سياسة 

. جماعي التي يمارسها االحتالل بحقهمالعنف والعقاب ال
ًوحدادا على استشهاد عبيد، عم اإلضراب الشامل العيسوية 
امس، وسط مواجهات عنيفة وغير مسبوقة شهدتها البلدة 

  .  بجراح مختلفة٨٠ما أدى إلصابة نحو 

ويشير إلى أن قوات االحتالل اقتحمت خيمة عزاء 
تزال تواصل الشهيد عبيد، إلنزال صور الشهيد التي ال 

ًولم يسلم أبو الحمص أيضا من . احتجاز جثمانه
االعتداءات اإلسرائيلية، فقد اعتدت قوات االحتالل عليه 
بالضرب بشكل وحشي حتى داخل مستشفى هداسا 
بالعيسوية، دون مراعاة لحرمة المستشفى والمصابين الذين 

  . يتلقون العالج

لفات ًوتشمل إجراءات االحتالل أيضا، تحرير المخا
ٕوالضرائب وهدم المنازل وتوزيع إخطارات الهدم واخالء 

، ناهيك عن عدم "إقامة الحديقة الوطنية"ألراض بهدف 
تطوير البنية التحتية وتعبيد الشوارع وعدم وجود شبكة 

  . مواصالت للبلدة

ًوأقدم االحتالل مؤخرا على خلع عشرات األشجار 
ألمن وعرقلتها ا"من المدخل الجنوبي الغربي للبلدة، بحجة 

  . لكاميرات المراقبة المثبتة بالمكان

ويوضح أن سلطات االحتالل تهدف من خالل 
إجراءاتها التنكيلية بالعيسوية، التضييق على سكانها 
ٕوتركيعهم واذاللهم وردعهم عن التصدي لممارساته، 

  .والسيطرة الكاملة على البلدة وطردهم منها

ل، يقول أبو وحول كيفية مواجهة إجراءات االحتال
الحمص هناك لجان قانونية تتابع كل ما يجري بالبلدة 
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وتقوم بأرشفة وتوثيق الممارسات اإلسرائيلية والتواصل مع 
ٕالجهات المختصة، باإلضافة إلى صمود واصرار سكان 

 -  يوسف عبيد. البلدة على التصدي لالحتالل واعتداءاته
ة، ، يصف الوضع بغاية الصعوب- أحد سكان العيسوية

نتيجة استمرار االقتحامات وعمليات التنكيل باألهالي 
  . واستباحة بيوتهم واعتقال أبنائهم

ًويوضح أن البلدة تشهد تصعيدا إسرائيليا خطيرا  ً ً
وغير مسبوق، خاصة عقب استشهاد عبيد والمماطلة في 

ومنذ أحداث الخميس الماضي، يشير عبيد . تسليم جثمانه
ات اإلسرائيلية للبلدة من جميع إلى ازدياد وتيرة االقتحام

محاورها بمئات الجنود وشرطة االحتالل التي تستهدف كل 
  . شيء بالبلدة وتنغص حياة سكانها

ويؤكد أن العملية اإلسرائيلية بحق العيسوية 
ًوسكانها يوم استشهاد عبيد كانت مبيتة، الفتا إلى أن 
 الشهيد لم يشكل أي تهديد على االحتالل، وتم قتله بدم

ويشدد أن العيسوية بجميع سكانها ومؤسساتها . بارد
وقواها الوطنية واإلسالمية موحدون في مواجهة االحتالل 

ويقول الكاتب المقدسي راسم عبيد . واعتداءاته العنصرية
في مقالة له إن العيسوية تشهد هبة شعبية نتاج 
لممارسات االحتالل وقمعه وتنكيله المستمرين بحق أهلها، 

ل يريد أن يدفع السكان نحو االستسالم بكسر فاالحتال
  . إرادتهم وتحطيم معنوياتهم

االحتالل يشعر بأن العيسوية أضحت له "ويضيف 
ً، مبينا "صداع رأس دائم، ولذلك يشن حربه الشاملة عليها

ًأن البلدة دائما تكون في قلب الحدث، وهي بكل مكوناتها 
م تنزل عن جبل ومركباتها الوطنية والمجتمعية والشعبية ل

ًأحد، لذلك كانت دوما عرضة لكل أشكال العقوبات من قبل 
  . أجهزة االحتالل

ويشير إلى أن دائرة المعارف اإلسرائيلية وبلدية 
االحتالل ال توفران الغرف الصفية لطلبة العيسوية وتسعيان 

تطويع "الى أسرلة المنهاج الفلسطيني في مدارسها، بهدف 
ريغهم من محتواهم الوطني وعي طلبتها وتف" وصهر

ويشدد على أنه في ظل حالة القمع والتنكيل . والنضالي
المتواصلة بحقهم، لم يكن أمام أهالي العيسوية أي خيار 

  .سوى الصمود والمقاومة، لذلك انتفضوا في وجه االحتالل

  ٣٠/٦/٢٠١٩االنباط 

* * * * *  

هكذا يضم االحتالل أراضي .. ً منزالًمنزال
  القدس

ِ لم يمض وقت طويل – بيت لحم – العصا فادي
إلى  وصولنا على انسحاب جيش االحتالل اإلسرائيلي عند

وادي الحمص بقرية صور باهر جنوبي القدس  منطقة
حفرها مؤخرا،  المحتلة، حيث هدم أساسات بنايتين تم

  . عمارة سكنية لهدم مئة شقة في المكان١٥ومسح 

ّالموقع بين وفق اتفاق أوسلو " أ" المنطقة مصنفة
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يعطي السيطرة 

غير أن المكان . األمنية والمدنية للسلطة الفلسطينية فيها
أصبح اليوم جزأين بفعل سياج شائك ضم المنطقة إلى 

ويمنع . المخطط الهيكلي لبلدية االحتالل في القدس
 .ةاالحتالل البناء على جانبي السياج بحجج أمني

عند وقوفه )  عاما١٤(يتعجب الطفل محمد حمادة 
أن منزله ال يبعد / خارج السياج من جهة الضفة الغربية

سوى بضعة أمتار عن منطقة وادي الحمص، مستنكرا 
اضطراره لاللتفاف مسافة طويلة من أجل الوصول إلى 

  .البيت بسبب السياج

هذه القدس التي يحلم "يصرخ الطفل حمادة قائال 
  !".رون بدخولها ال يبعدنا عنها سوى هذا السلكالكثي

  تطهير عرقي

حمادة حمادة والد الطفل محمد، الذي يرأس لجنة 
الدفاع عن األراضي والمباني المعرضة للهدم في منطقة 
صور باهر، يصف ما يحصل في المنطقة بأنه تطهير 
عرقي، إذ يقضي قرار أصدرته محكمة االحتالل العليا بالهدم 

مئة شقة سكنية، وفتح الباب لهدم مئة أخرى في الفعلي ل
 .المستقبل القريب
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 ألف نسمة ٣٠يقول حمادة للجزيرة نت إن 
يسكنون صور باهر داخل حدود بلدية القدس، وستة آالف 

حسب اتفاق -" ج"، "ب"،"أ"خارجها، في المناطق المصنفة 
 التي أصبحت اليوم كلها داخل الحدود بفعل وجود -أوسلو

  .لشائكالسياج ا

ال يعترف جيش االحتالل بتراخيص البناء التي 
أعطتها السلطة الفلسطينية لهذه المنازل قبيل إنشائها، 
معتبرا أن المنطقة أصبحت جغرافيا ضمن القدس المحتلة، 

  .وتسري عليها القوانين اإلسرائيلية في المدينة

  ُأحالم تبدد

ويصف حمادة شكل السياج بأنه سلك شائك، كي 
ى االحتالل نقله لخدمة أغراضه، بضم مناطق إلى يسهل عل

 .القدس أو إخراجها من مخطط المدينة

كل شقة من العمارات السكنية المنتشرة في محيط 
 – سواء من جهة القدس أو الجهة األخرى –السياج 

لصاحبها حكاية حتى تمكن من الحصول على شقته المبنية 
  .أو قيد اإلنشاء

رر من سجون أحد أصحاب الشقق أسير مح
االحتالل، وآخر وضع كل ما يملك في عمارة سكنية معرضة 
للهدم، وثالث حاول إنشاء مشروع سكني، وتعاقد مع 
مواطنين لتسليمهم الشقق، لكن مشروعه معرض للهدم 

  .كذلك

ويشكو المواطن إسماعيل محمد عبيدي صاحب 
أحد المنازل من التهميش الرسمي، ويخشى أن يخرج 

نطقة، فهو وضع كل ما يملك في حلم منزل بالفعل من الم
في حديثه للجزيرة نت أن ما يتعرضون له  المستقبل، معتبرا

كارثة، وشعور ال يوصف أن تسكن في منزل قد يهدم في 
أي لحظة، وأن تتبخر كل أحالم االستقرار بعد سنوات طويلة 
من التخطيط والتنفيذ، عدا عن الديون المالية التي تحملها 

  . المنطقة للسكنكل أصحاب

  

  

  منازل مهددة

يرى مدير مركز القدس للحقوق االقتصادية 
أن االحتالل يسعى لضم القدس  واالجتماعية زياد الحموري

منزال منزال وشبرا شبرا، لتحقيق أهدافه االستيطانية، وطرد 
 .الفلسطينيين

 ألف ٢٢وتنظر محاكم االحتالل اليوم في هدم 
ويستخدم . جج عدم الترخيصمنزل داخل القدس المحتلة بح

االحتالل أدوات كثيرة لدفع المقدسيين إلى ترك المدينة، 
أهمها العامل االقتصادي، خاصة أن الدراسات اإلسرائيلية 

من سكان القدس الفلسطينيين تحت % ٨٠تشير إلى أن 
  .خط الفقر

ويقول الحموري للجزيرة نت إن مخططات االحتالل 
ي للمناطق الفلسطينية مع تتمثل في جعل الربط الجغراف

بعضها صعبا للغاية، خاصة أن االحتالل سيربط الضفة 
، وذلك عن "الخط البني"بالقدس ضمن ما يسمى مشروع 

المقامة " جيلو"طريق إنشاء خط سكة حديد يربط مستوطنة 
على أراضي بيت لحم وجنوب القدس، ومستوطنات مقامة 

نة، بما يعني شمال شرق المدي" قلنديا"على أراضي منطقة 
اختراقا للمناطق العربية في القدس وربط المستوطنات 

  .بعضها ببعض

عن مخطط احتاللي وصفه بالكبير، هو  وتحدث
الذي سيتم فيه ربط مدينة بئر السبع " ٢٠٤٠مخطط "

جنوب فلسطين المحتلة، بمدينة رام اهللا وسط الضفة 
  .الغربية، عبر سكة حديد تمر بالقدس وبيت لحم والخليل

وأوضح الحموري أن المخططات التي تتم، تؤكد ما 
يتحدث عنه مستشارو الرئيس األميركي دونالد ترامب بأن 
كل مناطق الضفة والقدس ستطبق عليها القوانين 
اإلسرائيلية، ويمكن إلسرائيل ضمها، وأن ذلك مرهون 
ًبالوقت فقط، ألن الخطط موضوعة وجاهزة وتطبق يوميا في 

يشرعون بتنفيذها في كثير من القدس ومحيطها، وس
  .المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية

  ٣٠/٦/٢٠١٩ الجزيرة
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* * * * *  
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  اعتقاالت واسعة بالضفة والقدس

  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر  - رام اهللا
 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة ٥٨اليوم األحد 

 .الغربية ومدينة القدس المحتلة

قال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان و
جيش االحتالل اعتقل ثالثين فلسطينيا بمناطق مختلفة 
بالضفة خالل حملة مداهمات واسعة حيث جرى تحويلهم 
للتحقيق بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد 

 .المستوطنين وجنود االحتالل

 ٢٨وأضاف ان قوات االحتالل اعتقلت كذلك 
سيا خالل اقتحام سلطات االحتالل أحياء عدة مواطنا مقد

بالقدس الشرقية المحتلة وذلك بذريعة مقاومتهم 
  .القتحامات المستوطنين للمسجد االقصى المبارك

  ٨ص ٣/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  "األقصى"اشتباكات عنيفة مع االحتالل في باحات 
  

باحات  شهدت –  وكاالت–القدس المحتلة 
 اشتباكات عنيفة بين مصلين أمسبارك المسجد األقصى الم

فلسطينيين وشرطة االحتالل اإلسرائيلية خالل اقتحامات 
استفزازية للمستوطنين، تتزامن مع األيام األخيرة من شهر 

  .رمضان المقدس عند المسلمين

وأثار دخول يهود إلى باحة المسجد غضب 
مصلين مسلمين معتكفين في المسجد خالل األيام العشر 

  .رة من شهر رمضاناألخي

ونفذت سلطات االحتالل منذ السبت سلسلة 
اعتقاالت في صفوف الفلسطينيين تحسبا لهذه االشتباكات 

أي " يوم توحيد القدس" اليهود لما يسمى بذكرى إحياءخالل 
  .١٩٦٧احتاللها للقدس الشرقية في 

وقال مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني 
، وهو العدد "تحموا المسجدمستوطن اق "١٢٠٠إن نحو 

الذي أكده الجانب اإلسرائيلي على لسان المتحدث باسم 
  .الشرطة ميكي روزنفيلد

ّوبحسب شرطة االحتالل، تحصن المصلون  ّ
المحتجون على اقتحامات اليهود داخل المسجد، وألقوا 
الكراسي والحجارة باتجاه عناصر الشرطة التي تمكنت من 

  .تفريقهم

المصلى "لشرطة اإلسرائيلية وأغلقت عناصر ا
ّبالسالسل الحديدية، وقد فك المصلون ما تبقى منها " القبلي

 شخص ٢٠٠٠عقب انسحاب القوات التي حاصرت نحو 
  .داخل المسجد لبعض الوقت

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية المشرفة على 
الموقع أن شرطة االحتالل اإلسرائيلية استخدمت الرصاص 

 صوتية ورذاذ الفلفل لتفريق المحتجين قبل المطاطي وقنابل
  .أن تعتقل سبعة منهم

ويضم الحرم القدسي المسجد األقصى وقبة 
الصخرة، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى 

  .المسلمين

ويشهد المسجد بين الحين واآلخر توترات بين 
المصلين وشرطة االحتالل بسبب رفض الفلسطينيين 

يهود له، معتبرين هذه الخطوة استفزازا اقتحامات ال
  .>>...لمشاعرهم

 ٨ص ٣/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  وحدة استيطانية٨٠٠األردن يدين بناء 
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دان وزير  –نيفين عبد الهادي  –عمان 
  بأشد العباراتالخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

 وحدة استيطانية جديدة في ٨٠٠قرار اسرائيل بناء 
 .القدس

عبر  في تغريدة له على حسابه الرسمي وقال
 ٨٠٠ندين بأشد العبارات قرار إسرائيل بناء "، "تويتر"

وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة خرقا للقانون 
 ."الدولي

وأشار الصفدي إلى أن بناء اسرائيل 
خطوة الشرعية تستهدف تغيير "للمستوطنات يعتبر 

ة تعمق التوتر وتقوض الهوية العربية للمدينة المحتل
 ".جهود تحقيق السالم وفق حل الدولتين

وأكد أنه من واجب المجتمع الدولي ممارسة 
 .ضغوط فاعلة لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية

  ١ ص٥/٦/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االحتالل يعتقل فتاة وأربعة شبان من : القدس
  "جبل المكبر"

 

الماضية اعتقلت قوات االحتالل، منتصف الليلة 
 جبل المكبر خمسة مواطنين بينهم فتاة من منازلهم بحي

  .جنوب شرق القدس المحتلة

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات 
جبل المكبر، بصورة  االحتالل اقتحمت شارع المدارس في

 مفاجئة، وخالل انتشارها في المنطقة ألقت القنابل

حدوث مشادات  إلىالصوتية واألعيرة المطاطية، مما أدى 
واعتدت على السكان، واعتقلت فتاة  بينها وبين األهالي،

  .وأربعة شبان

وأضاف المركز أن قوات االحتالل دهست أحد 
  . بجراح مختلفةإصابته إلىالشبان قبل اعتقاله، مما أدى 

أسيل عويسات، وكرم : وشملت االعتقاالت
عبدو، ومحمد عطا عويسات، وعطا عويسات، وموسى 

  .عبدو

 ٨/٦/٢٠١٩قع مدينة القدس مو

* * * * *  

  "األقصى"مئات المستوطنين يقتحمون 

  

جددت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم 
األحد، اقتحام ساحات المسجد األقصى من جهة باب 
المغاربة بحراسة مشددة لشرطة االحتالل، وأتت هذه 

، "منظمات الهيكل"االقتحامات الجماعية التي دعت إليها 
نزول  -البواكير "أو " الشفوعوت"ة ما يسمى عيد بمناسب
 ."التوراة

واستنفرت شرطة االحتالل قواتها في القدس 
القديمة وفي تخوم ساحة البراق، بمناسبة حلول عيد 

، وحولت الشرطة القدس إلى أشبه بالثكنة "البواكير"
العسكرية، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة وفرق 

كرية، وأغلقت العديد من الطرق الخيالة والدوريات العس
والشوارع بالمدينة، لتسهيل وصول المستوطنين المتطرفين 

 .إلى حائط البراق، إلحياء العيد اليهودي

وتأتي هذه اإلجراءات، فيما واصلت مجموعات 
المستوطنين اقتحام المسجد األقصى، إذ اقتحم المئات من 

ظموا المستوطنين ساحات الحرم في الفترة الصباحية ون
جوالت استفزازية في الساحات وبعضهم أدى طقوسا 
تلمودية قبالة صحن قبة الصخرة ومصلى باب وتلقوا 
شروحات عن الهيكل المزعوم، قبل أن يغادروا المكان من 
باب السلسلة، بحسب ما ذكرت دائرة األوقاف اإلسالمية 

  .بالقدس المحتلة

وتواجدت تجمعات كبيرة من المستوطنين عند 
اب الخارجية لألقصى، وخاصة القطانين، واألسباط األبو

والحديد، في ظل الدعوات اليهودية المتواصلة القتحامات 
 .جماعية للمسجد األقصى



  
  ١٦٧ 

وتشهد االقتحامات، أداء صلوات وطقوس تلمودية 
عند أبواب األقصى، حيث أدى مستوطنون رقصات وصلوات 

 .لقديمةوترانيم توراتية قبالة أبواب األقصى وفي القدس ا

وأدى عشرات المستوطنين صلوات جماعية على 
عند  أبواب المسجد األقصى من الجهة الخارجية، خاصة

باب القطانين، وسط انتشار مكثف لقوات االحتالل وتضييق 
  .على حركة التجار والمقدسيين

وفي المقابل، أكدت األوقاف أن شرطة االحتالل 
ألقصى، واحتجزت شددت من إجراءاتها األمنية عند بوابات ا
 .البطاقات الشخصية للمصلين الوافدين إليه

كما مددت شرطة االحتالل توقيف حارس المسجد 
األقصى مهند إدريس لعرضه على المحكمة اليوم األحد، 
وذلك بعد رفض الحارس اإلفراج عنه مقابل إبعاده عن 

 .المسجد األقصى لمدة أسبوعين

س واعتقلت قوات االحتالل إدريس صباح أم
السبت، واعتدت عليه بالضرب المبرح، بعد تصديه ألفراد 

 .الشرطة ومنعهم من اقتحام مصلى باب الرحمة بأحذيتهم

 ٩/٦/٢٠١٩ ٤٨موقع عرب

* * * * *  

عائلة مقدسية تشرع بهدم مبنى سكنيا 
  ومنشآت بضغط من االحتالل

شرعت عائلة أبو كف المقدسية، مساء اليوم 
جنوب شرق  صور باهر بلدةاالثنين، بهدم منزلها في 

القدس المحتلة بضغط من بلدية االحتالل بحجة البناء دون 
   .ترخيص

شقق سكنية  عدة – اإلنشاء قيد – ويشمل المبنى
هدمه بواسطة جرافة  ومحال تجارية، واضطر أصحابه على

  .لتجنب دفع تكاليف الهدم العالية جدا لبلدية االحتالل

 ١٠/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يخطر عائلة علقم المقدسية بهدم 
 ًمنزلها ذاتيا

  

أصدرت بلدية  – محمد محسن –القدس المحتلة 
لمنزل   هدم ذاتي االحتالل اإلسرائيلي في القدس، أمر

إلنشاء تملكه عائلة المواطن مكون من طابقين قيد ا
البناء   المقدسي عمران علقم، من مخيم شعفاط، بذريعة

  .غير المرخص

وشرع علقم بهدم أجزاء من المبنى، أمس األحد، 
قبل أن تعود قوات االحتالل، هذا الصباح، القتحام منزله 

مبنى كليا، وعدم االكتفاء بهد أجزاء منه، أو وطلب هدم ال
ثقب جدرانه وسطحه، علما أن عملية الهدم الكامل 

  .للمبنى ستلحق أضرارا كبيرة بمنزل لجيران العائلة

، بأن "العربي الجديد" وأفادت زوجة علقم لـ
العائلة قررت عدم االنصياع لقرار االحتالل بهدم المبنى "

نزل مجاور تقطنه إحدى لما سيسببه من أضرار على م
العائالت، حتى لو كلفها ذلك تكبد رسوم الهدم البالغة 

وأشارت صاحبة )".عملة إسرائيلية( ألف شيكل ٣٠٠نحو 
أمر الهدم صدر قبل نحو شهر، وتلقت "المنزل إلى أن 

العائلة اتصاال هاتفيا من بلدية االحتالل يطالبها بتنفيذ 
ة المالية، وشرع فوري لهدم المبنى تحت طائلة الغرام

زوجي بهدم أجزاء من المبنى، ثم حضرت اليوم قوات 
االحتالل وطالبته بتنفيذ هدم كامل، وعدم االكتفاء بهدم 

ويتكون المبنى المعرض للهدم من طابقين ".أجزاء
يشتمالن على أربع شقق سكنية، وكان من المقرر أن 
يقطنه أنجال المواطن عمران علقم، ومن بينهم أسير 

 .محرر

  ١١/٦/٢٠١٩العربي الجديد 

* * * * *  
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 فلسطينيا ومصادرة عشرات آالف ١٢اعتقال 
 الشواقل بالضفة

 شن - بواسطة محمد عز العرب -القدس 
جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم اإلثنين، حملة 

 ١٢اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 
ئل قتالية ومبالغ فلسطينيا، فيما تم مصادرة أسلحة ووسا
 ."إرهابية"مالية بحجة استخدامها لتمويل عمليات 

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم، 
 شابا خالل اقتحامات وعمليات ١٢إن جنوده اعتقلوا 

تفتيش في مناطق مختلفة بالضفة، جرى تحويلهم 
للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال 

 .ية ضد االحتالل والمستوطنينمقاومة شعب

كما صادرت قوات االحتالل مبالغ مالية تقدر 
بعشرات آالف الشواقل وضبط أسلحة ووسائل قتالية في 
قريتي الخضر وبيت عوا قضاء الخليل، بذريعة أنها 

 .، على حد زعم االحتالل"إرهابية"تستخدم في عمليات 

واعتقلت قوات االحتالل عددا من الشبان في 
هات بمحافظتي الخليل وبيت لحم، ففي بلدة بيت مواج

عوا، اعتقلت قوات االحتالل الشاب إيهاب محمد بوجة 
مسالمة، كما اعتقلت األسير المحرر صالح أسعد فرج 

 .من منزله في مخيم عايدة شمال بيت لحم

أما في بلدة الخضر بيت لحم، اعتقلت القوات 
ه، في وقت األسير المحرر خالد الوحش بعد اقتحام منزل

داهمت فيه القوات عددا من منازل المواطنين في بلدة 
 .الخليل بيت أمر، وجبل الرحمة وسط

إلى ذلك طارد جنود االحتالل بساعات الليل، 
عددا من األطفال والفتية، واقتحموا محال تجاريا في 

 .الخليل محاولين االعتداء على طفل واعتقاله

صحاب ووفق لشهود عيان، فإن مجموعة من أ
المحالت التجارية وأهالي المنطقة تصدوا لجنود االحتالل 

لدى محاولتهم اعتقال طفل بعد طرحه على األرض وهو 
 .>>...يصرخ من الخوف

  ١١/٦/٢٠١٩موقع نبض الخليج العربي 

* * * * *  

ٍاالحتالل يشن حملة هدم لمنازل ومنشآت 
  ً مواطنا١٢ّتجارية لمقدسيين ويشرد 

  

ات تابعة لبلدية االحتالل في هدمت جرافات وآلي
معززة، اليوم الثالثاء،  القدس، تحرسها قوة عسكرية

 صور باهر منزال وبناية سكنية ومنشأة تجارية، في بلدتي

وجبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة البناء 
 .ّغير المرخص وغير القانوني

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن آليات 
للمواطن أحمد عفانة، في  ة هدمت منزالالبلدية العبري

 بلدة صورباهر، مبني منذ سبع سنوات وتعيش فيه عائلة

 .مكونة من خمسة أفراد

وتمت عملية الهدم بعد محاصرة المنزل ومنع 
االقتراب منه، فضال عن منع االحتالل للعائلة المقدسية 

 .تفريغ محتويات منزلها

قيد "كما هدمت آليات االحتالل بناية سكنية 
في نفس البلدة تعود للمواطن وسام جبور، علما " اإلنشاء

 .أنه قام ببنائها قبل حوالي عام

وقال جبور أن البناية مكونة من طابقين، وتم 
وخالل عملية تشطيب البناء  تجهيز البناء من الخارج،

بعدم  الداخلي اقتحمت طواقم البلدية المنشأة وطالبته
 .ًات بهدمها صباحامواصلة البناء، لتقوم الجراف

جرافات االحتالل  هدمت وفي السياق ذاته،
جنوب  جبل المكبر في حي" محل ألمنيوم"منشأة تجارية 

بحجة  شرق القدس، للمواطن عصام محمد جعابيص
 مترا مربعا، وهو ٩٠البناء دون ترخيص، وتبلغ مساحته 

 . سنوات٧قائم منذ 



  
  ١٦٩ 

وأوضح صاحب المحل أن الجرافات دمرت الجزء 
البلدية نفذت الهدم  أن كبر من محتويات المحل، علمااال

الهدم  رغم إمهال صاحبه حتى مطلع أيلول القادم لتنفيذ
 .ذاتيا

إلى ذلك، واصلت عائلة أبو كف في بلدة صور 
باهر اليوم بهدم بنايتها بيدها، بقرار من بلدية االحتالل، 

للبلدية العبرية،  هدم تفاديا لدفع غرامات وتكاليف بدل
 .والبناية مكونة من

 سنوات، ٩وأوضحت العائلة أن المنزل قائم منذ 
المنزل إال أن البلدية تماطل في  وحاولت العائلة ترخيص

 .المصادقة على المخططات الهيكلية للمنطقة

كما شرعت عائلة المواطن عمران علقم اليوم 
مخيم شعفاط، بيده، بقرار  في" قيد اإلنشاء"بهدم بنايته 

  .االحتاللمن بلدية 

  ١١/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  االحتالل ينكل بسكان جبل الزيتون وسط القدس

شنت شرطة االحتالل اليوم الثالثاء حملة واسعة 
لتحرير المخالفات المالية لسائقي المركبات في حي جبل 

 .ُالمطل على القدس القديمة الطور/ الزيتون

 الواصل بين وتركزت الحملة في الشارع الرئيسي
ّمستشفيي المقاصد والمطلع، ووصف السكان الحملة  ُ

  .بالكيدية

 ١١/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 "االقصى" األردن يدين االنتهاكات في

 دانت وزارة الخارجية وشؤون - بترا - عمان 
المغتربين، استمرار االنتهاكات اإلسرائيلية ضد المسجد 

لقدسي الشريف، وآخرها اقتحام الحرم ا/ األقصى المبارك
الحرم من وزير الزراعة اإلسرائيلي وعدد من المستوطنين 

  .صباح أمس

ّوحذر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين سفيان القضاة، في بيان صحفي، من 
عواقب هذه التصرفات االستفزازية التي تشكل خرقا 

  .للقانون الدولي وتزيد التوتر

ب القضاة، إسرائيل بصفتها القوة القائمة وطال
باالحتالل، بوقف كل ممارساتها االستفزازية واعتداءاتها 
ًعلى المقدسات فورا، واحترام التزاماتها بموجب القانون 
الدولي، وكذلك احترام صالحيات إدارة أوقاف القدس 
بصفتها الجهة القانونية الحصرية المسؤولة عن إدارة 

 . بموجب القانون الدوليشؤون الحرم كافة

  ٥ ص١٢/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 وعنصر مخابرات يقتحمون ًامستوطن ١٣٠
  المسجد األقصى

  

سمحت شرطة االحتالل اإلسرائيلي صباح 
األربعاء، لعشرات المستوطنين المتطرفين ولعناصر من 
مخابرات االحتالل باقتحام المسجد األقصى المبارك من 

 .باب المغاربة

شرطة االحتالل الساعة الحادية عشر وأغلقت 
ًصباحا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة االقتحامات 
الصباحية للمتطرفين اليهود، وتأمين الحماية الكاملة لهم 

  .أثناء جوالتهم بالمسجد األقصى

وأفاد مسؤول العالقات العامة واإلعالم بدائرة 
ً مستوطنا ٩٥األوقاف اإلسالمية فراس الدبس بأن 

ًالبا يهوديا اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جوالت وط ً
" الهيكل"استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن 

 .ًالمزعوم، وأداء بعضهم طقوسا تلمودية

ً عنصرا من مخابرات وشرطة ٣٥وأوضح أن 
ًاالحتالل اقتحموا أيضا المسجد ضمن جوالتهم 

 .االستكشافية، وتجولوا في باحاته
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رطة االحتالل التضييق على دخول وواصلت ش
المصلين الوافدين من القدس واألراضي المحتلة عام 

 للمسجد األقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، ١٩٤٨
 .واحتجزت بعضها قبيل دخولهم للمسجد

وصعد المستوطنون وعناصر شرطة االحتالل في 
اآلونة األخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد 

ٕى، واالعتداء على رواده وحراسه، وابعاد العشرات األقص
  .منهم عن المسجد لفترات متفاوتة

  ١٢/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل ينكل بسكان جبل الزيتون وسط 
  القدس

 

شنت شرطة االحتالل اليوم الثالثاء حملة واسعة 
لتحرير المخالفات المالية لسائقي المركبات في حي جبل 

 .ُالمطل على القدس القديمة الطور /تونالزي

وتركزت الحملة في الشارع الرئيسي الواصل بين 
ّمستشفيي المقاصد والمطلع، ووصف السكان الحملة  ُ

  .بالكيدية

 ١٢/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

.. االحتالل يواصل تهويد مدينة القدس المحتلة
  أعمدة وأسالك شائكة في محيط المدينة

 

ما  أقدمت – جويحان ديال – س المحتلةالقد
، األربعاءتسمى سلطة الطبيعة وبلدية االحتالل، اليوم 

تفتح   شائكة مع بوابة حديديةوأسالكعلى وضع أعمدة 
ًوتغلق بأمر سلطات االحتالل، بدء من محيط مغارة 

 سليمان الواقعة في شارع سلطان سليمان حتى - الكتان
 ".ابة دمشقبو" نهاية درجات باب العامود

في " سليمان"وقال التجار في محيط مغارة الكتان 
القدس، إنه ومنذ ساعات مساء أمس الثالثاء وحتى 

ًساعات نهار اليوم فرضت بلدية االحتالل واقعا جديدا في  ً
 الحديدية األعمدةالمنطقة، بعد استخدامها جرافة لوضع 

 والمقاعد األشجار الشائكة، وجرف بعض واألسالك
ية التي كان المواطنون يستخدمونها للجلوس الحديد

 . البلدة القديمةأسواقكاستراحة بعد خروجهم من داخل 

، أن "الحياة الجديدة" وأضاف التجار في حديث لـ
سلطات االحتالل تسعى في تقييد وحصار كافة المداخل 
المؤدية لباب العامود الذي يعد الشريان الرئيس المؤدي 

 بكنائسها ومساجدها وأسواقهاقديمة  البلدة الأبوابلكافة 
 ٕواسالمية، مؤكدين أن ذلك لن يخفي عربية اإلسالمية

 .المدينة التاريخية

وكانت سلطات االحتالل نشرت عدة نقاط مراقبة 
 البلدة القديمة، ثالثة منها في محيط باب أبوابحول 

العامود، لتنغيص حياة المواطنين من خالل حجز وتفتيش 
ٕعند الدخول والخروج من والى البلدة وتدقيق هوياتهم 

  .القديمة

  ١٣/٦/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

 "قلنديا"عمليات هدم في القدس ومحيط 
 

قامت جرافات  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
وآليات تابعة لبلدية االحتالل االسرائيلي في مدينة القدس 
 المجتلة أمس، بتنفيذ عمليات هدم واسعة في محيط
الحاجز العسكري القريب من مخيم قلنديا، بحجة البناء 

  .دون تراخيص

واقتحمت قوات معززة من شرطة االحتالل 
االسرائيلي المخيم وقامت بإغالق الطرقات المؤدية إليه 
ومنعت من السكان التنقل، في حين وفرت الحراسة 

  .والحماية للجرافات وآليات الهدم

ت قامت بهدم ووفقا لشهود عيان، فإن الجرافا
ٕبناية، ومنشآت تجارية وازالة الفتات المحال التجارية، 



  
  ١٧١ 

في الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري وحتى 
  .مدخل مخيم قلنديا

وساد منطقة قلنديا حالة من التوتر وسط انتشار 
عسكري لجيش االحتالل، إذ تسببت إجراءات االحتالل 

امات مرورية والحملة الواسعة التي تشنها إلى ازدح
شديدة واختناقات حادة وطوابير طويلة من المركبات على 

  .جانبي الشارع الرئيسي

كما هدمت قوات االحتالل بناية قيد اإلنشاء، 
  .وأجبرت عائلة على هدم منزلها في صور باهر بالقدس

وأفاد مواطنون، بأن جرافات االحتالل، وبتعزيزات 
كونة من عسكرية، هدمت دون سابق إنذار بناية م

، وذلك بعد )وسام جبور(طابقين، تعود للمواطن 
علما أن طواقم . محاصرتها، ومنع المواطنين من االقتراب

بلدية االحتالل، اقتحمت المكان قبل يومين، وأبلغت جبور 
  .شفهيا بإيقاف عملية البناء

من جهة أخرى، أجبرت تلك القوات، عائلة 
  .ي القرية ذاتها، على هدم منزلها ذاتيا ف)حسن أبو كف(

وقال رئيس لجنة التنظيم في قرية صور باهر 
إن سبعة أفراد معظمهم من األطفال باتوا ) جبر عميرة(

  .دون مأوى بعد هدم منزلهم بدعوى البناء دون ترخيص

كما هدم عمران علقم، الثالثاء، بنايته في مخيم 
شعفاط، بيده، بقرار من بلدية االحتالل، بعد ان اقتحمت 

 من البلدية والشرطة البناية وطالبته بتنفيذ الهدم طواقم
  .>>...بالجرافة

كما هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي .. .<<
امس مساكن وبركسات وحظائر أغنام في منطقة الرأس 

  .األحمر باألغوار الشمالية المحتلة

وقال مجلس قروي خربة الرأس االحمر في بيان، 
ي وبحراسة مشددة من إن جرافات االحتالل االسرائيل

جيش االحتالل هدمت هذه المنشآت، مؤكدا ان عمليات 
الهدم تأتي بإطار سياسة التهجير التي تتبعها سلطات 

االحتالل في األغوار بحق المواطنين وذلك ألهداف 
  .احتاللية واستيطانية عنصرية وتوسعية

ّمن جهة اخرى، اعتقلت قوات االحتالل 
نيا من مناطق مختلفة في اإلسرائيلي ستة عشر فلسطي
  .ّالضفة الغربية المحتلة، امس

وبحسب اإلذاعة االسرائيلية جرى اعتقال 
المواطنين الستة عشر من الخليل ونابلس وجنين وبيت 
لحم ورام اهللا وطولكرم بحجة مشاركتهم في االنشطة 

  .الشعبية ضد االحتالل في مناطق مختلفة من الضفة

 ٨ص ١٣/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

االحتالل يقرر هدم عشرات الشقق السكنية 
  قرب جدار الضم جنوب القدس

 

االحتالل يوم أمس الخميس،  محكمة أصدرت
 بناية سكنية تضم عشرات الشقق السكنية ١٥ًقرارا بهدم 

جنوب شرق  صور باهر في منطقة وادي الحمص ببلدة
القدس المحتلة، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع 

 .عاقة عمل جنود االحتالل في المنطقةٕالعنصري وا

يذكر أن بعض هذه المنازل حاصلة على 
كونها تقع في  السلطة الفلسطينية تراخيص بناء من

ولكن بعد شرعنة محكمة االحتالل ) أ(منطقة مصنفة 
قانون منع البناء قرب جدار الضم والتوسع  العليا

الشقق السكنية من  العنصري أصبح الخطر يالحق آالف
ُال إلى جنوب جدار الفصل العنصري الملتف حول شم

  .القدس المحتلة مدينة

 ١٤/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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إسرائيل تزيل القبة الذهبية لمسجد الصخرة من 
  صورة للحرم القدسي

 

زالت بلدية االحتالل االسرائيلي في مدينة القدس أ
يف، في المحتلة قبة الصخرة من لوحة للحرم القدسي الشر

حفل اقيم، بمشاركة رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتانياهو 
  و.ورئيس البلدية موشيه ليون

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية ان ديكور منصة 
الحفل الذي أقيم في ميدان صفرا شمل لوحة كبيرة مع صور 
من الحرم القدسي والمدينة القديمة، ولكن تم حذف القبة 

  .الذهبية عن مسجد الصخرة

ومن بين المباني التي ظهرت في اللوحة الخلفية، 
، وبوابات الحرم القدسي الشريف )القبلي(المسجد األقصى 

أما العنصر الرئيسي في الصورة فكانت . وبرج كنيسة المخلص
قبة الصخرة التي تعتبر أقدم وأروع مبنى في القدس، واألكثر 

يكور لكن مصممي الد. ًارتباطا بالمناظر الطبيعية للمدينة
اختاروا فقط رسم قاعدة مسجد قبة الصخرة من دون القبة 

  .الذهبية فوقه

وتشير الصحيفة إلى تكرار ظاهرة شطب قبة الصخرة 
  . من رسومات إسرائيلية في السنوات األخيرة

أن األطفال ) Ynet (، ذكر موقع٢٠١٥ففي عام 
في رياض األطفال تلقوا في عيد الفصح وثيقة لصالة العيد 

ولكن من دون قبة ) الحرم القدسي(» جبل الهيكل«يها يظهر ف
  .الصخرة الذي تم إزالتها بواسطة تطبيق الفوتوشوب

وفي العام الماضي، حمل السفير األميركي لدى دولة 
تم » جبل الهيكل« االحتالل ديفيد فريدمان صورة جوية كبيرة لـ

وقد . فيها شطب قبة الصخرة وزرع صورة للهيكل مكانها
السفارة األميركية في حينه، وادعت أن السفير لم يكن اعتذرت 

 .على علم بالتغيير في الصورة

  ١٨ص ١٦/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات 
  "األقصى"

  

ميدانيا، اقتحم  ... <<–وكاالت  -رام اهللا 
مستوطنون إسرائيليون أمس، باحات المسجد األقصى 

  .ي الشريف بالقدس المحتلةالحرم القدس/ المبارك

 األقصى نوشؤووقال مدير عام دائرة األوقاف 
بالقدس الشيخ عزام الخطيب، إن االقتحامات نفذت من 
جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل 

 ٦٠ الخاصة المدججة بالسالح، وأن نحو اإلسرائيلي
مستوطنا نفذوا جوالت استفزازية في أرجاء المسجد 

بارك، وغادروه من جهة باب السلسلة وسط حالة من الم
  .الغضب والغليان سادت داخل الحرم القدسي الشريف

من جهة ثانية، اقتلع مستوطنون إسرائيليون 
أمس، العشرات من أشجار الزيتون في منطقة بيرين 
جنوب غرب بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل جنوب 

لجان الوطنية وقال منسق ال. الضفة الغربية المحتلة
والشعبية لمقاومة الجدار واالستيطان جنوب الضفة 

إن عشرات المستوطنين أقدموا على : الغربية راتب الجبور
اقتالع أشجار زيتون في األراضي التي أعلن االحتالل 
االستيالء عليها الشهر الماضي في منطقة بيرين جنوب 
بلدة بني نعيم، وقاموا بزراعة أشتال، تحت حماية 

  .حراسة جيش االحتاللو

كما وأقدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي أمس، 
على تجريف مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية 
الواقعة شمال خربة يانون التابعة لبلدية عقربا جنوب 

وقال مسؤول ملف . مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
االستيطان شمال الضفة غسان دغلس في بيان، ان 

الحتالل تواصل أعمال التجريف منذ ثالثة أيام جرافات ا
  ."جدعونيم"في األراضي المحاذية لمستوطنة 
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، ان الجرافات عملت على أعمال تجريف وأضاف
، الفتا إلى ان خربة "٧٧٧"بالقرب من البؤرة االستيطانية 

يانون المحاطة بخمسة مواقع استيطانية، خسرت ما 
مارسات ، جراء مأراضيهامن مساحة % ٨٥يقارب 

المستوطنين، وان االحتالل حول مئات الدونمات إلى 
 الخربة، األمر الذي يعني أراضيمن " محمية طبيعية"

حرمان األهالي من دخول أراضيهم، أو زراعتها بحجة 
  .>>..."محمية طبيعية"أنها 

  ٢٣ ص١٧/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 ٕواخالء هدم إخطاراتاالحتالل يوزع : القدس
  يسوية لصالح حديقة تلموديةٍأراض في الع

 

مركز معلومات وادي  أفاد – وفا – القدس
 بأن طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس وزعت  حلوة

ٕاليوم األحد إخطارات هدم واخالء ألراضي المواطنين في 
 حديقة إنشاءالقدس المحتلة لصالح  بلدة العيسوية وسط

 ."وطنية "تلمودية تطلق عليها البلدية تسمية

جهته، قال هاني العيساوي، وهو أحد  من
البلدية  الشخصيات القيادية في البلدة والقدس، إن

العبرية مصرة على تنفيذ مخططها رغم وجود قرارات من 
 .بتجميد المشروع محاكم االحتالل

بعد االعتراض على مشروع الحديقة " :وأضاف
تنفيذ هذا  وفشل البلدية وسلطة الطبيعة في" الوطنية"
مشروع منذ سنوات، تحاول البلدية العبرية فرض إنشاء ال

كل الوسائل الملتوية على الرغم من وجود  الحديقة في
تنفيذ المشروع في هذه  قرارات من محكمة االحتالل بعدم

ّالمنطقة، والعمل على تنظيمها من قبل األهالي، وتصر ُ 

 ."البلدية على إخالء هذه المنطقة وضمها للحديقة

اوي الى توزيع البلدية العبرية أوامر ولفت العيس
ٍإخالء وهدم لجميع المنشآت المقامة فيها بمهلة يومين ٍ. 

 قانونية لوقف إجراءاتستكون هناك : وأضاف
هذا التطاول وهذا التعدي على أصحاب المشاغل 

 .الموجودة

العيساوي إلى إصرار أهالي البلدة على  وأشار
مشاغلهم فيها  ٕالتمسك بحقهم في هذه المنطقة واقامة

سوف : وتحديد األماكن المسموح فيها للسكن، وقال
 الحديقة واالستفادة من إنشاءبمعارضة  يستمر األهالي

 .أراضيهم

العيساوي أن هناك قرارات من محكمة  وأوضح
في هذه  االحتالل المركزية بوقف نشاطات البلدية

المنطقة، الفتا إلى أن العديد من أصحاب المصالح 
البلدية بواسطة المحكمة بتجميد  تفاقات معتوصلوا ال

ذلك  جميع االجراءات حتى تنظيم هذه المنطقة ومع
تتجاهل طواقم البلدية قرارات المحكمة وتحاول فرض أمر 

  ".أن هذا لن يمر"ً الحديقة، مؤكدا إقامة واقع لتسهيل

 ١٧/٦/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  فلسطينيا ويواصل٢٢االحتالل يعتقل 
  استهداف بلدة العيسوية

 

اعتبر محافظ  -   كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
القدس عدنان غيث ان ما تقوم به سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي من مواصلة مصادرة أراضي المقدسيين وهدم 
منشآتهم السكنية وتشريد سكانها والتحايل وممارسة الخداع 

نية وسياسة والتزوير من اجل السيطرة على االرض الفلسطي
التضييق على المقدسيين والتوصية األمنية بمنع أي 
نشاطات فلسطينية في مدينة القدس والتهديد بعقوبات 
بالسجن جنائية تصل الى السجن يأتي في إطار السياسة 
االستعمارية التي تنتهجها دولة االحتالل وتطبيقا لما يسمى 

  .سطينيةالهادفة الى تصفية القضية الفل» صفقة القرن«بـ 

وأكد غيث ان سلطات االحتالل تشرعن قوانيها 
لخدمة مشاريعها ومصالحها االستعمارية دون االلتفات او 
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ادنى مراعاة للقوانين الدولية واالنسانية التي ترفض الوجود 
االستعماري في مدينة اقرت الشرعية الدولية وباغلبية اكثر 

فلسطينية  دولة في العالم بانها عاصمة الدولة ال١٣٨من 
  .المستقلة

وأشار في بيان صدر عن مكتبه امس الى عدم 
 ١٥قانونية االخطارات التي وزعتها سلطات االحتالل بهدم 

منشأة سكنية في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر 
بذريعة قربها من جدار الفصل العنصري الغير قانوني من 

من اساسه واخطارات هدم واخالء ومصادرة مساحات واسعة 
اراضي بلدة العيسوية بحجة اقامة حديقة تلمودية، موضحا 
ان كافة الشقق السكنية حاصلة على تراخيص فلسطينية 

اال ان ما  «A» كون المنطقة المقامة عليها تقع في مناطق
يسمى المحكمة العليا االسرائيلية اجازت هدم هذه المنشآت 

د آالف لقربها من الجدار العنصري ما ينذر بخطر كبير يهد
البنايات السكنية المقامة بمحاذاة الجدار العنصري من 

   شمال المدينة المقدسة الى جنوبها

كما اكد ان ما يجري في منطقة العيسوية ما هو 
اال عربدة من بلدية االحتالل لالستيالء على االراضي 
الفلسطينية رغم وجود اتفاق قانوني بين االهالي والبلدية 

ة هذه االراضي والمنطقة برمتها اال ان العادة تنظيم وهيكل
البلدية ضربت بعرض الحائط هذا االتفاق وتعمل على فرض 

   امر واقع للسيطرة على االرض

ولفت الى اساليب الغش والتزوير والخداع التي 
تمارسها كافة الدوائر االسرائيلية الرسمية واالستيطانية 

لتاريخية التي لبسط السيطرة على البلدة القديمة والعقارات ا
تعتبر اوقاف ال يمكن بيعها اضافة الى ان من قام بالبيع ال 
يملك الحق في ذلك اال انه تواطأ مع الجمعيات االستيطانية 
لتمرير الصفقة والتي لن تلغي باي شكل من االشكال 

   الوجود الفلسطيني العربي االزلي في هذه المدينة المقدسة

 إجراءات لتهويد وقال ان ما تقوم به إسرائيل من
القدس وتغيير معالمها ومصادرة مزيد من األراضي في 
عموم انحاء الضفة الغربية وهدم المنشآت الفلسطينية يأتي 

في سياق تكريس احتاللها العسكري واالستعماري 
االستيطاني وبشكل نتسارع من اجل منع الشعب الفلسطيني 

دة من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيا
وعاصمتها القدس الشرقية مشيرا الى الحواجز االحتاللية 
التي ادت إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، بهدف 
ًبسط السيطرة عليها وتهويدها، واصبحت مسرحا لقتل 
ٕواعتقال واهانة الفلسطينيين، وانتهاكا لحريتهم في الحركة 

  .والوصول الماكن عملهم وعبادتهم

الميركي المطلق الفتا الى وأشار الى الدعم ا
تصريحات السفير األميركي لدى دولة االحتالل بضم اراضي 
ٕالضفة الغربية واعالن نتانياهو صراحة عشية االنتخابات 
الماضية عزمه على ضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة 
الغربية الى إسرائيل تؤكد بشكل قاطع على ان دولة 

يركية تعمالن بشكل مدروس االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة االم
تكريس االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة 

  .وضمها إلسرائيل

وواصلت سلطات االحتالل االسرائيلي، امس، 
استهدافها لبلدة العيسوية وسط القدس المحتلة وسكانها 

  .وممتلكاتهم

وقال عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو 
ًتالل عادت امس واقتحمت البلدة مجددا ريالة، إن قوات االح

إعاقتها «وشرعت بخلع أشجار المواطنين الحرجية بحجة 
المثبتة في المنطقة الجنوبية » عمل كاميرات المراقبة

  .الغربية للبلدة

وتأتي حملة امس بعد حملة واسعة يوم أمس 
ّاألول وزعت خاللها طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس 

ٕ واخالء ألراض في البلدة لصالح انشاء حديقة اخطارات هدم
  .تلمودية في المنطقة

واعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح 
 مواطنا فلسطينيا من عدة مناطق في الضفة ٢٢امس، 
  .الغربية
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وقال متحدث عسكري، إن المعتقلين في الضفة 
ألجهزة األمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل » مطلوبون«

  .«الشاباك«جهاز ضباط 

وأشار إلى أن قواته صادرت قطعة سالح في قرية 
فيما تعرضت قواته إللقاء قنبلة أنبوبية عند . العيزرية

  .حاجز الجلمة دون إصابات أو أضرار

) الفترة الصباحية( مستوطنا أمس ١٣٩واقتحم 
المسجد األقصى المبارك، على شكل مجموعات، من جهة 

ة من عناصر الوحدات الخاصة باب المغاربة بحراسة مشدد
  .بقوات االحتالل

واستمع المستوطنون خالل جوالتهم االستفزازية 
الى شروحات حول ُأسطورة وُأكذوبة الهيكل المزعوم قبل 

  .مغادرتهم المسجد من جهة باب السلسلة

فيما هدمت قوات االحتالل أربع غرف سكنية من 
في الطوب والصفيح، وخاليا شمسية، في خلة الضبع 

  .المسافر الشرقية لبلدة يطا جنوب الخليل

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة 
الجدار واالستيطان في الجنوب راتب الجبور إن قوات 
االحتالل، داهمت منطقة خلة الضبع في المسافر الشرقية 
ليطا، وهدمت أربع غرف سكنية من الطوب والصفيح 

ة، وخاليا شمسية، للمواطن محمد علي جابر الدبابس
  .واعتدت على المواطن جابر الدبابسة بالضرب المبرح

 من بدو النقب، امس، خالل مواجهات ١٠وأصيب 
وقعت بين أفراد من الشرطة اإلسرائيلية وسكان قرية بير 

  .هداج في النقب بعد اقتحامها

وحاول أفراد الشرطة اإلسرائيلية إخالء بعض 
ما أدى . لبناء القانونيالمنازل بهدف هدمها بحجة عدم ا

 من ١٠الندالع مواجهات مع السكان أصيب على إثرها 
وفق ما أورده موقع صحيفة . سكان القرية بينهم امرأة

  .معاريف

وقرية بير هداج، من القرى البدوية الواقعة جنوب 
صحراء النقب، ويسكنها بدو العزازمة، وهي قرية لم تعترف 

غير مرتبطة بشبكة ، وهي ٢٠٠٤بها إسرائيل حتى عام 
الكهرباء، وتعاني من سياسة هدم البيوت، حيث يقطن بها 

  .نحو ستة آالف نسمة

  ١٢ص ١٨/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

بلدية االحتالل تصادق على إطالق أسماء 
  شوارع في سلوان٥حاخامات على 

 صــادقت بلديــة االحــتالل فــي القــدس، –القــدس  
خامـات علـى شـوارع اليوم االثنين، على إطـالق أسـماء حا

فـــي بلـــدة ســـلوان المالصـــقة ألســـوار البلـــدة القديمـــة مـــن 
  .الجهة الجنوبية الشرقية

وأفاد مراسلنا، بأن لجنة األسماء في بلدية 
االحتالل، برئاسة رئيس البلدية موشيه ليؤون، صادقت 

 أزقة وشوارع صغيرة بحي ٥على إطالق أسماء على 
ن البلدة نحو بطن الهوى في سلوان، علما أنه يستوط

 عائلة من المستوطنين، وسط مئات العائالت ١٢
  .الفلسطينية

ونقل عن عضو بلدية االحتالل، أرييه كينغ، 
عنصرا آخر "قوله إنه يرى في إطالق أسماء الحاخامات 

  ".في إحالل السيادة والتهويد

  ١٧/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ال تجاريا في جبل االحتالل يهدم مح: القدس ً
  المكبر

 

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، 
ًتحرسها قوة عسكرية معززة، اليوم الثالثاء، محال تجاريا 

جنوب شرق القدس  جبل المكبر لبيع مواد البناء في حي
 .المحتلة، بحجة عدم الترخيص

وكانت آليات البلدية العبرية هدمت صباح اليوم 
 مكونا من طابقين بواقع أربع وحدات سكنية مبنى سكنيا
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وسط القدس المحتلة يعود للمواطن عمران  شعفاط بمخيم
 .علقم

في حين هدمت عائلة العباسي الليلة الماضية 
جنوب المسجد  سلوان مبنى سكنيا من طابقين في بلدة

األقصى المبارك بضغط من بلدية االحتالل في القدس 
  .بحجة عدم الترخيص

  ١٨/٦/٢٠١٩نة القدس موقع مدي

* * * * *  

 شقة ١٠٠ توافق على هدم "العليا اإلسرائيلية"
 "صور باهر"في 

 

وافقت المحكمة العليا  -وكاالت -القدس المحتلة  
 مبنى سكنيا في مدينة ١٦ االسرائيلية امس على أوامر هدم

 شقة خاضعة ١٠٠القدس الشرقية المحتلة تحوي حوالي 
لسيطرة السلطة الفلسطينية، ما أثار مخاوف من أن تؤدي 
الخطوة غير المسبوقة الى قيام دولة االحتالل بهدم منازل 

 .في عمق الضفة الغربية المحتلة

ورفضت المحكمة في األسبوع الماضي التماسا 
مبنى سكنيا في حي وادي الحمص في صور  ١٦ضد هدم 

  .العبرية» هآرتس«باهر، بحسب تقرير في صحيفة 

وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية ليس 
استثنائيا، ولكن المباني التي من المقرر هدمها في صور 

 تقع في - الحي الذي يقع على الخط االخضر - باهر 
 لسيطرة في الضفة الغربية، الخاضعة A المنطقة

  .>>...فلسطينية

وينهي رفض المحكمة لاللتماس معركة .. .<<
 سنوات ضد أوامر عسكرية أوقفت ٧قانونية مستمرة منذ 

وبالرغم من اصدار . ١٦العمل على المباني السكنية الـ 
تصاريح للمباني من قبل وزارة التخطيط الفلسطينية قبل 

 ٢٠١٢ سنوات، إال أن اسرائيل أمرت في عام ١٠حوالي 
بوقف اعمال البناء في وادي الحمص، بسبب قربها من 

  .الجدار األمني

ويقول السكان أن وادي الحمص هو االتجاه 
الوحيد الذي يمكن لصور باهر التوسع فيه، نظرا لمحاصرة 
الجدار والبناء اإلسرائيلي في القدس للحي في الجهات 

  .األخرى

، ادعى محامي السكان »هآرتس«وبحسب صحيفة 
ام المحكمة انه ال يوجد إلسرائيل صالحيات في المنطقة، ام

وادعى أيضا أن قانون . وال يجب السماح لها بإجراء الهدم
 مترا عن الجدار ٢٥٠الجيش الذي يحظر البناء ببعد 

األمني لم يطبق في القدس، وأشار الى مناطق أخرى داخل 
  .المدينة حيث تم بناء مباني سكنية بمحاذاة الجدار

القضاة أيدوا موقف وزارة الجيش، وقالوا في ولكن 
قرارهم أن مشاريع البناء الكبرى بالقرب من الجدار تقيد 
حرية عمل الجيش بالقرب من الجدار وتعزز التوترات مع 

  .السكان المحليين

وأعرب نشطاء فلسطينيون ومسؤولون في السلطة 
الفلسطينية عن خشيتهم من أن تمهد الخطوة اإلسرائيلية 

 المسبوقة الطريق أمام هدم آالف المنازل في الضفة غير
  .>>...الغربية في المناطق الخاضعة لسيطرة فلسطينية

  ١٢ص ١٩/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 أعمال تجريف ومصادرة وحرق في الضفة
 

جنود  اعتدى –  وكاالت–األرض المحتلة 
االحتالل اإلسرائيلي، أمس، على جنازة الشهيد الفلسطيني 

أبو ميالة خالل عبورها حاجز مخيم شعفاط، حيث موسى 
  .ّاندلعت مواجهات بين مشيعي الشهيد وقوات االحتالل

واستشهد أبو ميالة من الجئي مخيم شعفاط 
ًبمدينة القدس المحتلة، أمس، متأثرا بإصابته إثر 
االعتداء عليه من قبل عناصر من الوحدات الخاصة 

  .قبل نحو أسبوعين» مستعربين«التابعة لقوات االحتالل 

وكان مستعربون اعتدوا على المواطن أبو ميالة 
بالضرب أمام بيته في المخيم، ألزمته المكوث ) ً عاما٦٠(
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 وتجمع .ًفي المستشفى، حتى ارتقى شهيدا صباح أمس
مئات المقدسيين للمشاركة في جنازة الشهيد وتشييعه 

 .لمثواه األخير، قبل أن تعتدي عليها قوات االحتالل

ونعت مؤسسات وقوى مخيم شعفاط الشهيد أبو 
ًميالة، وأكدت استشهاده متأثرا بإصابته بالقفص الصدري 

 .بعد االعتداء عليه بصورة وحشية مطلع الشهر الجاري

وقضت محكمة االحتالل المركزية في القدس، 
بإخالء ورثة المرحومة مريم أبو زوير، من عقارهم في 

وب المسجد األقصى حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جن
  . المبارك، لصالح جمعية العاد االستيطانية

 سلوان في -  وأوضح مركز معلومات وادي حلوة
بيان، أن قضاة المحكمة رفضوا استئناف ورثة عائلة أبو 

  . زوير

وأضاف أن جمعية العاد االستيطانية تطالب 
العائلة بدفع بدل إيجار للعقار عن السنوات الماضية بما 

 آالف دوالر، إضافة إلى أتعاب محامين ١١٠يعادل 
 . ألف دوالر٢٢بقيمة 

في األثناء، اندلعت مواجهات بين عشرات 
المستوطنين وقوات االحتالل من جهة ومئات 
الفلسطينيين من قرية مادما جنوب شرقي نابلس، وذلك 

  .بعد قيام المستوطنين بتجريف أراض واسعة لشق طرق

 عن مسؤول الفلسطينية» معا«ونقلت وكالة 
ملف االستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، 
قوله إن المستوطنين أضرموا النار بعشرات أشجار 
الزيتون في المنطقة قبل مغادرتهم، وأن طواقم الدفاع 

 .المدني تحاول الوصول إلى المنطقة إلخمادها

ويقوم المستوطنون أيضا بأعمال  بورين وبتير
الميادين في قرية بورين جنوبي ًتجريف أيضا في منطقة 

نابلس بهدم فتح طرق لهم وكذلك الهدم االستيالء على 
  .مئات الدونمات اإلضافية الخاصة للمواطنين

َوفي بيت لحم، جرفت قوات االحتالل أراضي 
زراعية وهدمت سالسل حجرية في بلدة بتير غربي 

وأفاد رئيس بلدية بتير تيسير قطوش، بأن قوات . المدينة
حتالل منعت األهالي من التواجد أو التوجه إلى اال

ًالمكان، مؤكدا أنه لم يتم حصر المساحات المستهدفة، 
ولم يتم الكشف عن نوايا االحتالل من عمليات 

  .>>...التجريف

  ٢٠/٦/٢٠١٩البيان اإلماراتية 

* * * * *  

إخالء عائلة مقدسية من منزلها لصالح جمعية 
  استيطانية

 

 أصدرت محكمة االحتالل – ا بتر–رام اهللا   
المركزية في القدس اليوم قرارا يقضي بإخالء عائلة 
مقدسية من منزلها لصالح نقل جزء من المنزل لجمعية 

  .االستيطانية" إلعاد"

 ٢٥وجاء القرار بعد مداوالت بالمحكمة استمرت 
  .عاما زعمت خاللها الجمعية االستيطانية ملكيتها للعقار

وادي حلوة في سلوان في وقال مركز معلومات 
بيان ان قضاة المحكمة المركزية، رفضوا استئناف ورثة 
عائلة أبو زوير الذي قدم على قرار إخالئهم من عقارهم 
الصادر من محكمة الصلح اإلسرائيلية نهاية عام 

٢٠١٨.  

وأضاف المركز أن المستوطنين أمهلوا العائلة 
ار  تموز المقبل إلخالء العق٢٨ حتى ٨من تاريخ 

  .بالكامل، مع إمكانية إخالئهم منه خالل الفترة المذكورة

ويتألف العقار من منزل تعيش فيه الهام صيام 
وأبناؤها األربعة إضافة إلى أرض مساحتها حوالي نصف 

  .دونم ومخزن
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كما تطالب الجمعية العائلة بدفع بدل إيجار 
 ألف شيكل، ٤٠٠للعقار عن السنوات الماضية بقيمة 

  . ألف شيكل٨٠ أتعاب محاميين بقيمة إضافة الى

  ٢٠/٦/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

االحتالل يصدر أوامر بهدم عشرات المنازل 
  "سلوان والطور وبيت حنينا"في 

  

الحرب تزداد  -   كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
شراسة على مدينة القدس المحتلة وهويتها، حيث تواصل 

سرائيلي وبلدية االحتالل استهداف حكومة االحتالل اال
الوجود الفلسطيني بأوامر الهدم إذ قامت طواقم محروسة 
بقوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود أمس بتوزيع 
أوامر الهدم على مباني قائمة منذ سنوات وأخرى قيد 

 فيما دعت لجنة "سلوان وبيت حنينا والطور"االنشاء في 
دم في حي وادي الحمص الدفاع عن البيوت المهددة باله

 جنوب شرق القدس المحتلة، "صور باهر"ببلدة 
المواطنين إلى ضرورة المشاركة في صالة الجمعة اليوم، 

  .ًاحتجاجا على قرارات الهدم الجماعية للحي

وأوضحت اللجنة، في بيان أمس أن الصالة 
ستقام في إحدى البنايات المهددة بالهدم، وسيلقي خطيب 

ئيس الهيئة االسالمية العليا الشيخ المسجد األقصى ر
عكرمة صبري خطبة الصالة، يعقبها مؤتمر صحفي لعدد 

  .من الشخصيات المقدسية

 بناية ١٦وكانت محكمة االحتالل قررت هدم 
سكنية بواقع مئة شقة في حي وادي حمص، بحجة قربها 

  .من جدار الضم والتوسع العنصري

كما منعت شرطة االحتالل أهالي حي واد 
لحمص األحد الماضي، من نصب خيمة على أراضيهم ا

 ١٦ًاحتجاجا على قرار المحكمة االسرائيلية العليا بهدم 

بناية بالحي، وهددتهم بأنه في حال بقيت الخيمة 
  .سيتعرضون للمساءلة القانونية

ّوسلمت طواقم بلدية االحتالل في القدس المحتلة 
ًأمس، عددا من المقدسيين إخطارا بهدم مناز لهم في بلدة ً

سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك واحياء الطور 
  .وبيت حنينا، بحجة عدم الترخيص

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن طواقم من 
بلدية االحتالل برفقة عناصر الشرطة داهمت عدة أحياء 

أبو «في بلدة سلوان، وسلمت المواطن يعقوب الرشق 
  .ي البستان بالبلدةًإنذارا بهدم منزله في ح» يوسف

وأوضح أن شرطة االحتالل حررت مخالفات 
  .مالية لعدد من سائقي المركبات في المنطقة

وكانت بلدية االحتالل أجبرت الشقيقين باسل 
وحاتم العباسي على هدم بنايتهما في حي عين اللوزة 
ًببلدة سلوان، ذاتيا، علما أن البناية ال تزال قيد اإلنشاء،  ً

ً مترا ١٧٠« طابقين، مساحة كل طابق وهي مؤلفة من
  .«ًمربعا

كذلك داهمت طواقم من البلدية اإلسرائيلية 
منطقة المقاطع في الطور وسلمت أصحاب منزلين أوامر 
هدم وكذلك داهمت حي وادي الدم في بيت حنينا شمال 

 منازل أوامر هدم وعلقت ٩القدس المحتلة وسلمت 
  .د االنشاءبعضها على المباني التي جزء منها قي

واستهجن وزير شؤون القدس فادي الهدمي 
حجم أوامر الهدم وسياقها في ظل السياسة اإلسرائيلية 
المتطرفة ودعمها من قبل إدارة الرئيس االميركي دونالد 
ترمب، وقال ان حجة أوامر الهدم في وادي الحمص غير 

قرب المنازل من «مقبولة وغير قانونية وغير منطقية 
صري هذه مدينة وقرى فلسطينية قسمها جدار الجدار العن

  .الفصل العنصري

وأشار الهدمي، إلى أن الوزارة ومن خالل دائرتها 
القانونية تتابع عن كثب تداعيات القرار وأبعاده القانونية، 
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» حرم الجدار«موضحا أن إطالق مصطلح جديد اسمه 
هو سابقة خطيرة تهدد المئات من المنازل والمنشآت 

  . لجدار الفصل العنصريالمحاذية

وأكد أن وزارته وبالتعاون مع وزارة الخارجية 
والمغتربين، بعثت رسائل عاجلة للسفارات والقنصليات 
لتدويل القضية وحشد الدعم لحماية المباني من الهدم 

 شقة سكنية ١٠٠ووقف القرار، الفتا إلى أن هدم 
وتهجير سكانها يتعارض مع القانون الدولي والقانون 

  .لدولي اإلنساني واتفاقيات حقوق اإلنسانا

يجب على المجتمع الدولي أن يقف عند «: وقال
مسؤولياته لحماية شعبنا من سياسة االبرتهايد والتهجير 

  .«التي ينتهجها االحتالل

سنواصل الدفاع عن مدينتا المقدسة، «: وأضاف
وعن وجودنا فيها وسنثبت بأرضنا، وأهالي القدس اثبتوا 

 انتصاراتهم بمعركة البوابات االلكترونية ذلك خالل
  .«وكنيسة القيامة، وسنهزم القرارات العسكرية العنصرية

انها حجج واهية ومبررات مكشوفة «: وأضاف
ضمن حرب ديموغرافية احتاللية الهدف منها محاربة 
وتقويض الوجود الفلسطيني في القدس، وأن المنطقة 

ًمقسمة إداريا بين نفوذ بلدية القد س االحتاللية، وبين ُ
، مع «C«و «B»و «A» السلطة الفلسطينية، بتصنيف

عدم وجود إشارات واضحة على األرض، حيث أن الهدم 
ٍسيطال مبان ومنازل تقع تحت تلك التصنيفات في 

  .مخالفة لالتفاقيات الموقعة

وبعبارات بسيطة تنعكس أوامر الهدم لتشكل 
يشه عائالت حالة مأساوية وقلق دائم ومصير مجهول تع

ال أمن بعد «: حي واد الحمص، حيث يقول سكان الحي
هدم دار هدم الحلم والمستقبل وذلك .. اليوم في منازلنا

بعد إبالغنا نهاية األسبوع الماضي بقرار المحكمة 
 بناية سكنية تضم ١٦اإلسرائيلية العليا والقاضي بهدم 

لتي رافضة كافة البدائل والمقترحات ا» ً منزال١٢٠حوالي 
  .«قدمت من قبلنا

بدوره قال خبير االستيطان مسؤول دائرة الخرائط 
خليل التفكجي ان االحتالل يحاول حسم قضية القدس 
كمرحلة نهائية، خاصة فيما يتعلق بالقضية السكانية و 
المحكمة العليا اإلسرائيلية أصدرت قرارا يمنع البناء على 

 ٧در قبل  مترا من الجدار، مستندة إلى أمر ص٢٥٠بعد 
الحاكم العسكري للمنطقة في جيش «سنوات عما يسمى 

  .، مشيرا إلى أن هذا القرار نهائي»االحتالل

إسرائيل تريد أن تقول إن «: وأضاف التفكجي
المنطقة تحت سيادتها وال أحد غيرها يملك السيادة 

ًمؤكدا أن ما يجري في صور باهر، يسعى » عليها
الشياح في العيزرية، االحتالل إلى تطبيقه في منطقة 

وغيرها من المناطق المحيطة في القدس، موضحا أن 
القضية ديمغرافية بامتياز والهدف منها إفراغ القدس 

  .ومحيطها من أي وجود فلسطيني

وبين مدير الدائرة القانونية في المركز 
المحامي هيثم » سانت إيف«الكاثوليكي لحقوق اإلنسان 

اءات جيش االحتالل المحكمة تبنت ادع«الخطيب أن 
، معربا عن خشيته من استغالل القرار ليشمل »وأوامره

المناطق المحاذية للجدار في الضفة الغربية كافة، وليس 
  .في محيط القدس فقط

وتطرق الخطيب إلى أن القرار يعود إلى عام 
أمرا » الحاكم العسكري« عندما أصدر ما يسمى ٢٠١١

الجدار بدواع أمنية  مترا من ٢٥٠يمنع البناء على بعد 
، قرر جيش االحتالل ٢٠١٥وفي عام . ولكنه لم يطبقه

تطبيق األمر، وبدأ في حي وادي الحمص وسلم أوامر 
  . بناية، تضم عشرات الشقق السكنية١٦بهدم 

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان، فقد هدمت سلطات االحتالل خالل العام 

 ٥٤٦ فلسطينية، وأخطرت بهدم  منشأة٤٧١الماضي، 



  
  ١٨٠ 

 مدرسة، وتركزت غالبية عمليات ٥٠منشأة من ضمنها 
  .الهدم واالخطار بالهدم في محافظة القدس

في نفس السياق، قام محافظ القدس عدنان 
غيث وممثل منظمة التعاون االسالمي لدى فلسطين 
السفير احمد الرويضي أمس بزيارة للمباني المهددة 

ري في حي واد الحمص ببلدة صور بالهدم بقرار عسك
باهر بالقدس، والتقيا مجلس محلي الحي واللجنة 
الشعبية للدفاع عن الحي وعدد من أهالي الحي 

  .المتضررين

وعبر المحافظ غيث عن إدانته لحملة التصعيد 
االسرائيلي بحق أبناء العاصمة المحتلة، مؤكدا أن ما 

من جرائم تقوم به سلطات االحتالل في القدس تندرج ض
  .الحرب وفق القانون الدولي

ويعتبر حي وادي الحمص امتدادا لبلدة صور 
باهر الواقعة جنوب القدس، وتبلغ مساحة أراضيه ثالثة 
آالف دونم، حرم االحتالل سكانه من البناء على نصف 
المساحة تقريبا، بحجة قرب األراضي من جدار الضم 

قرى تتبع والتوسع العنصري الذي يفصل الحي عن عدة 
  .محافظة بيت لحم

 ٨ ص٢١/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

 في القدس األيتاماالحتالل يقتحم مدرسة دار 
  القديمة ويمنع فعالية التحاد الكتاب

  

قوة معززة من عناصر  اقتحمت - القدس
الوحدات الخاصة بشرطة وحرس حدود ومخابرات 

 مساء اليوم الجمعة، مدرسة دار اإلسرائيلياالحتالل 
 في البلدة القديمة بالقدس اإلسالميةأليتام الصناعية ا

المحتلة ومنعت تنفيذ مهرجان شعري برعاية اتحاد الكتاب 
 .الفلسطينيين

 كان مقررا تنظيم مهرجان بأنه" وفا"وأفاد مراسل 
، "ال للحرب نعم للسالم"للشعر في المدرسة تحت عنوان 

دينة  مجموعة من الشعراء الفلسطينيين من مإليهُدعي 
  .القدس المحتلة

 ان االحتالل اقتحم المدرسة إلى المراسل وأشار
ًقبل بدء الفعالية بدقائق وسلم المنظمين قرارا موقعا باسم 
وزير داخلية االحتالل أردان بمنع الفعالية بحجة تنظيمها 

  .من قبل السلطة الفلسطينية

  ٢١/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

عمليات تهويد وتهجير قسري جماعي : تقرير
  للفلسطينيين بالقدس المحتلة

 

أكد المكتب الوطني للدفاع  - وكاالت -  رام اهللا
عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير أن 
مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة 

 "موشيه ليئون"تشترك فيها حكومة االحتالل وبلدية 
عيات االستيطانية وتواطؤ القضاء االسرائيلي بهدف والجم

  .تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة

وأوضح المكتب في تقريره األسبوعي الصادر امس 
ًأن سلطات االحتالل االسرائيلي تشن حربا شاملة على 
المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير 

يام في منطقة واد القسري الجماعي كما هو جاري هذه األ
  .الحمص في صور باهر

 ١٠٠وقال إن خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد 
 تقع في المنطقة ١١ بناية منها ١٦عائلة مقدسية بهدم 

واثنتان تقعان  ،)C ( تقع في المنطقة٣و (A) المصنفة
بحجة قربها من جدار الفصل  (B) ضمن المنطقة المصنفة

ًيا، ال يمكن االحتالل من ًالعنصري، وهذا يشكل خطرا أمن
مراقبة المنطقة، لكن الهدف الحقيقي لحكومة االحتالل هو 

هار “شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي 
  ."معاليه ادوميم"في جبل أبو غنيم مع مستوطنة ” حوماه
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وأشار إلى أن سلطات االحتالل أمهلت أهالي حي 
القادم، ) يويول( تموز ١٨وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 

 أو يهدمها الجيش بعد هذا "ذاتيا"لتنفيذ قرارات هدم منازلهم 
  .التاريخ

ويقع الجزء األكبر من البنايات التي صادق 
، وهي حاصلة "A" االحتالل على هدمها في منطقة مصنفة

  .على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية

 لسياسة ًولفت المكتب الوطني إلى أنه استكماال
الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين يتجه ما يسمى وزير 
األمن الداخلي في حكومة االحتالل المتطرف جلعاد أردان، 
إلقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة 
أي أنشطة في مدينة القدس، ويقضى بفرض عقوبات 

 سنوات على من يشارك أو يمول ٣جنائية والسجن لمدة 
  .شطة فلسطينية في المدنيةأن

وأوضح أنه وفي انتهاك جديد على طريق التهويد 
صادقت بلدية االحتالل في القدس على إطالق أسماء 

 أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن الهوى ٥حاخامات على 
 عائلة من ١٢ًببلدة سلوان، علما أنه يستوطن البلدة نحو 
  .سطينيةالمستوطنين اليهود، وسط مئات العائالت الفل

وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير أن قوات االحتالل 
أقدمت على اقتالع عشرات األشجار من المدخل الجنوبي 
الغربي لبلدة العيساوية، وذلك بعد عدة ساعات من توزيع 

األمن “ٕإخطارات الهدم واخالء األراضي في البلدة بحجة 
  .وعرقلتها لكاميرات المراقبة المثبتة بالمكان

ن شرطة االحتالل منعت أهالي حي واد وأفاد بأ
الحمص ببلدة صور باهر من نصب خيمة على أراضيهم 

 ١٦ًاحتجاجا على قرار المحكمة االسرائيلية العليا بهدم 
بناية بالحي، حيث حاصرت الخيمة وطالبت السكان 
بهدمها، وهددتهم أنه في حال بقيت الخيمة سيتعرضون 

  .للمساءلة القانونية

فظة بيت لحم تتعرض على غرار وأضاف أن محا
محافظة الخليل لهجوم استيطاني جديد بعد أن خصصت 

 دونم لبناء حي جديد من ١٢٠٠سلطات االحتالل حوالي 
 باتجاه المدينة في منطقة "مستوطنة إفرات"شأنه توسيع 

  .ًتعتبر حساسة سياسيا

ُوأشار إلى أنه من المتوقع أن يوسع الحي الجديد 
 حتى "غوش عتصيون “ي مستوطنات المنطقة السكنية ف

أطراف الضواحي الجنوبية لمدينة بيت لحم، بحيث يتم 
تطويقها بالمستوطنات، ويتطلب بناء حي كبير في المنطقة 
ٕشق طرق وانشاء بنية تحتية وأعمال أخرى كبيرة، وتشييد 

  .المباني نفسها

 "هار حوما" أقامت مستوطنتي "إسرائيل"وكانت 
ت لحم، بينما يحاصر المدينة من  شمال بي"هار جيلو"و

المقامة "غوش عتصيون "، ومستوطنات ٦٠الغرب الطريق 
على العديد "مستوطنة أفرات "خلفه، وفي الجنوب أقيمت 
  .من التالل المجاورة لبيت لحم

ولفت التقرير إلى أن مستوطنين شرعوا األسبوع 
ٍالماضي بتجريف أراض في قرية كيسان شرق بيت لحم 

 وتحت حماية "اإلدارة المدنية"ظفون مما تسمى بـ يرافقهم مو
  .قوات االحتالل بهدف إقامة محطة توليد طاقة شمسية

ٍوتم التجريف في أراض تم االستيالء عليها منذ 
سنوات تحت حجة أراضي دولة، وتبلغ مساحتها االجمالية 

ًدونما، وهذا من شأنه أن يلتهم المزيد من ) ٦٦٠(
رة القرية لتكون رهينة إلجراءات األراضي، وبالتالي محاص

  .المحتل

وفيما يخص المستوطنات القائمة في الضفة 
الغربية باستثناء القدس، قال التقرير إنه طرأ ارتفاع كبير 

 – ٢٠١٨على البناء االستيطاني خالل الفترة من نيسان 
بالمقارنة مع البناء % ٤٢ وصل إلى ٢٠١٩آذار 

  .٢٠١٨آذار  - ٢٠١٧االستيطاني خالل الفترة من نيسان

إلقامة ” معاليه ادوميم“إلى ذلك، تخطط بلدية 
 مليون شيكل في المنطقة ١٤٠مركز مؤتمرات بتكلفة 
  .”ميشور أدوميم“الصناعية االستيطانية 
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 ألف ٣٠ًووفقا للمخطط يقام المركز على مساحة 
متر مربع منها مبان بمساحة عشرة آالف متر مربع، وذلك 

ولية كبيرة وحل النقص في مركز بهدف عقد مؤتمرات د
  .المؤتمرات بالقدس، كما أكد المبادرون للمشروع

ويتضمن مركز المؤتمرات ثالثة مناطق منها قاعة 
 شخص وقاعة معارض إسرائيلية ١٥٠٠أفراح تستوعب 

ودولية وقاعة احتفاالت محلية ودولية، وتمتد المنطقة 
ا ً دونم٢,٨٢٣على مساحة ” ميشور أدوميم“الصناعية 

ً دونما معدة للصناعة، ويوجد فيها حوالي ١,٦٦٧منها 
  .ً مصنعا٣٣٠

وأكد المكتب الوطني في تقريره، أن المستوطنات 
ًتشهد تمددا ملحوظا على صعيد نشاطاتها االقتصادية،  ً

 مصلحة تجارية ١.٩٨٢حيث ارتفع عدد منشآتها إلى نحو 
في غضون % ١٠٠صغيرة ومتوسطة، وهذا ارتفاع بمعدل 

 عقد في عدد المصالح التجارية، فيما قفز معدل نحو
من % ٢٠ فكان أعلى بـ ٢٠١٨االستثمارات في العام 

  ."تل أبيب"نظيره في 

وعرضت هذه المعطيات في مؤتمر المستثمرين في 
مستوطنات الضفة الغربية الذي انعقد األسبوع الماضي في 

 - المجلس اإلقليمي االستيطاني“إطار التعاون بين 
ووزارة االقتصاد اإلسرائيلية، وفي إطار المؤتمر تم ” رةالسام

عرض معطيات األعمال التجارية الصغيرة في الضفة 
  .باستثناء القدس

 ٢٥ص ٢٣/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات األقصى

 

 اقتحم مجموعة كبيرة من المستوطنين، –القدس 
ى المبارك، تحت اليوم األحد، باحات المسجد األقص

 .حراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي

 ١٠٠بأن أكثر من : " الوكالة الرسمية أفادت
من جهة باب  مستوطن اقتحموا باحات المسجد األقصى

المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروه من باب 
  ".السلسلة

 ٢٣/٦/٢٠١٩سوا 

* * * * *  

 س فلسطينيين في القد١٠اعتقال 
  

اعتقلت قوات االحتالل  –بترا  –رام اهللا 
اإلسرائيلي، صباح اليوم األحد، عشرة فلسطينيين من 

  .مدينة القدس المحتلة

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات 
االحتالل اقتحمت أحياء عدة بالقدس منها البلدة القديمة 
والعيسوية وشعفاط وجبل المكبر وسط اطالق كثيف 

  .ران، واعتقلت المواطنين العشرة، بزعم أنهم مطلوبونللني

  ١٠ ص٢٤/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

   مواطنين بينهم صحفي٥اعتقال 

 

 اعتقلت قوات االحتالل، فجر اليوم –رام اهللا 
 . مواطنين بالضفة الغربية بينهم صحفي٥االثنين، 

وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت 
يق أبو هليل من دورا جنوب غرب الصحفي عامر توف

 .الخليل

كما اعتقلت الشاب عمر ماجد اشتية من قرية 
 .سالم شرق نابلس

وفي بيت لحم، اعتقل االحتالل الشاب بهاء أبو 
 .يابس من مخيم الدهيشة، والشاب يوسف كوازبة

يزن محسن من  وجرى اعتقال األسير المحرر،
 .بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة

قوات االحتالل عدة منازل في قرية كفر وداهمت 
 .زيباد جنوب طولكرم، دون أن يبلغ عن وجود اعتقاالت

كما اقتحمت منزل األسير المحرر عمر 
والد الشهيد صالح البرغوثي، في قرية كوبر  البرغوثي،
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مواجهات بين الشبان  فيما اندلعت. شمال غرب رام اهللا
 شمال غرب راموجنود االحتالل في قرية قراوة بني زيد 

  .اهللا

 ٢٤/٦/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

من " وديع عليان"قوات االحتالل تعتقل الشاب 
  العيسوية بالقدس

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي  اعتقلت – القدس
بلدة العيسوية  مساء يوم االثنين، الشاب وديع عليان من

 أحد مراكزها في إلىوسط القدس المحتلة، وحولته 
  . معهللتحقيق المدينة

وقالت مصادر محلية، أن جنود االحتالل اعتقلوا 
  .الشاب عليان دون سبب، بينما كان يسير في الشارع

في السياق، نصبت قوات االحتالل حواجز 
على مداخل العيسوية، وأوقفت السيارات المارة،  عسكرية

للسائقين، وسط انتشار  وفحصت الهويات الشخصية
  .ةواسع لجنود االحتالل في المنطق

 ٢٤/٦/٢٠١٩أمد لإلعالم 

* * * * *  

  خطر بهدم منزل شمال القدستبلدية االحتالل 

 

طواقم تابعة لبلدية االحتالل  أخطرت – القدس
اإلسرائيلي في القدس، اليوم االثنين، عائلة المواطن 
المقدسي إسماعيل أبو ماضي بهدم منزله في منطقة 

لقدس بحي بيت حنينا شمال ا) شارع الهدى(األشقرية 
 .المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص

وأمهل االحتالل، عائلة أبو ماضي مدة أسبوع 
ٕلهدم المنزل بنفسها، واال ستهدمه بلدية االحتالل، 

  .ويتحمل صاحب المنزل تكلفة بدل الهدم

  ٢٤/٦/٢٠١٩موقع النجاح اإلخباري 

* * * * *  

بلدية االحتالل تهدد بهدم خيمة : القدس
 "ي ياصولواد"االعتصام في 

  

 أفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن –القدس 
تحرسها قوة  طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس،

عسكرية معززة، مساء يوم االثنين، ألصقت إخطارا بهدم 
االعتصام بحي وادي ياصول ببلدة سلوان جنوب  خيمة

ثالث ساعات لتنفيذ  المسجد األقصى المبارك، وحددت
 .عملية الهدم

 يذكر أن منازل حي وادي ياصول مهددة بالهدم،

وأن عشرات العائالت المقدسية مهددة بالتهجير، بحجة 
السكان على البقاء في  البناء دون ترخيص، ويصر
  .منازلهم رغم تهديدات االحتالل

  ٢٤/٦/٢٠١٩أمد لإلعالم 

* * * * *  

االحتالل يصعد هدمه لمنازل ومنشآت : تقرير
مع استمرار  سالفلسطينيين في القد

 االقتحامات في األقصى
  

 )بتصرف(مؤسسة القدس الدولية / علي إبراهيم : إعداد

رصدت مؤسسة القدس الدولية خالل األسبوع 
أذرع  اقتحامات ، استمرار٢٠١٩ يونيو ١٨ – ١٢المنصرم 

مع استمرار إصدار قرارات اإلبعاد  األقصى، االحتالل للمسجد
الصعيد  وعلى. سبحق موظفي األوقاف وشباب القد

الديمغرافي يشن االحتالل هجمة متصاعدة تستهدف منازل 
ومنشآتهم، فخالل األسبوع المنصرم هدمت  الفلسطينيين

مخيم قلنديا وصور  سلطات االحتالل منازل ومنشآت قرب
وغيرها، وتأتي  رأس العمود وفي مخيم شعفاط باهر وفي

هذه القرارات في سياق فرض المزيد من المشاريع 
  .االستيطانية
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 :التهويد الديني والثقافي والعمراني

تتابع أذرع االحتالل اقتحاماتها للمسجد األقصى،  
ً عنصرا من مخابرات ٣٥ًمستوطنا و ٩٥ اقتحم ١٢/٦ففي 

وخالل جوالت االقتحام  المسجد األقصى، االحتالل باحات
 ٌ، وأدى عدد منهم"المعبد"تلقى المقتحمون شروحات عن 

وبالتزامن مع االقتحام فرضت شرطة . ّموديةًطقوسا تل
على أبواب األقصى، خاصة على  االحتالل إجراءات مشددة

وفي  .١٩٤٨المصلين القادمين من األراضي المحتلة عام 
ً مستوطنا باحات المسجد، ونفذوا جوالت ٦٠ اقتحم ١٦/٦

ً مستوطنا ٤٧ اقتحم األقصى ١٨/٦وفي  .استفزازية خاللها
 .ن قوات االحتاللبحراسة مشددة م

وفي سياق متصل باالعتداء على األقصى، 
لجنة اإلعمار في   مدير١٣/٦اعتقلت قوات االحتالل في 

 دائرة األوقاف اإلسالمية المهندس بسام الحالق من داخل

ًالمسجد األقصى، واعتقلت في وقت الحق مهندسا وعامال  ً ٍ
إصالح االعتقال على خلفية قيام اللجنة ب في اللجنة، ويأتي

 ١٧/٦اليوم التالي في  وفي. بالطة في أحد ممرات األقصى
 أبعدت سلطات االحتالل سبعة شبان عن األقصى، بعد

 .اعتقالهم من منازلهم في الليلة السابقة

وعلى صعيد آخر من التهويد الديني للقدس 
في القدس على تسمية  المحتلة، صادقت بلدية االحتالل

 ألقصى بأسماء حاخامات، وهيٍعدد من الشوارع المحيطة با

شوارع مالصقة ألسوار البلدة القديمة من الجهة الجنوبية 
لعضو بلدية االحتالل أرييه كينغ،  الشرقية، وفي تصريح

ًعنصرا آخر في " قال بأنه يرى في إطالق أسماء الحاخامات
 ."إحالل السيادة والتهويد

 :التهويد الديمغرافي

 منازل ومنشآت تتابع سلطات االحتالل استهداف
ًجرافات االحتالل عددا من   هدمت١٢/٦المقدسيين، ففي 

بناية  هدم المنشآت واألبنية المحيطة بحاجز قلنديا، وتم
، "الزينكو"وعدد من المنشآت التجارية المشيدة من 

الفتات المحال التجارية في الشارع  باإلضافة إلى إزالة

ل مخيم مدخ الرئيسي الممتد في الحاجز العسكري حتى
وفي سياق استهداف هذه المنطقة، سلمت طواقم . قلنديا
ٍاالحتالل بالغات بهدم عدد من األبنية والمحالت  بلدية

 .الشارع المبنية على أطراف هذا

 قامت طواقم بلدية االحتالل بتصوير ١٣/٦وفي 
جنوب المسجد  سلوان شوارع ومبان سكنية في بلدة

 ١٤/٦وفي . العموداألقصى، وتركزت الحملة في حي رأس 
 بناية سكنية ١٥ًتابعة لالحتالل قرارا بهدم  محكمة أصدرت

بحجة قربها من  صور باهر، تضم عشرات الشقق في بلدة
وتتابع سلطات االحتالل حملتها . جدار الفصل العنصري

 وزعت طواقم ١٦/٦الوجود الفلسطيني، ففي  الستهداف
المواطنين في ألراضي  ٕبلدية االحتالل إخطارات هدم واخالء

. تلمودية بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة إلنشاء حديقة
 اقتحمت طواقم بلدية االحتالل البلدة، وخلعت ١٧/٦وفي 

إعاقتها عمل كاميرات "األشجار الحرجية بحجة  ًعددا من
وفي . الجنوبية الغربية للبلدة المثبتة في المنطقة" المراقبة

المحتلة  ْين في القدس هدمت آليات االحتالل منزل١٨/٦
  .في مخيم شعفاط

وتأتي هذه الحملة الشرسة، في سياق تصعيد 
في مرحلة قادمة، باإلضافة  للبناء والمشاريع االستيطانية

القدس  إلى فرض المزيد من التضييق على الفلسطينيين في
  .المحتلة

  ٢٤/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

   شعفاطاقتحام عسكري واسع لمخيم: القدس

 

اقتحمت قوة عسكرية معززة تابعة لجيش 
، مخيم شعفاط وسط القدس االثنيناالحتالل، اليوم 

ٍالمحتلة، وداهمت بدوريات راجلة ومحمولة الشارع 
 .الرئيسي وعدة شوارع فرعية فيه

وقال مراسلنا في القدس، إن جنود االحتالل 
يق شرعوا بالتنكيل بالمواطنين وتوقيفهم ومركباتهم والتدق



  
  ١٨٥ 

في بطاقات عدد كبير منهم، في حين أغلق عدد من 
ًتجار المنطقة محالهم تحسبا من دهمها وتحرير مخالفات  ّ

 .مالية لها

وتسعى مؤسسات االحتالل المختلفة، وفي 
مقدمتها بلديته في القدس، منذ عدة شهور، إلى تكثيف 
نشاطاتها في المخيم والضواحي المجاورة، لإلحالل مكان 

لتابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين المؤسسات ا
، خاصة الصحية والتعليمية والخدماتية، بعد "أونروا"

إعالن ترمب المشؤوم بخصوص القدس، وبعد توقيف 
  ".أونروا" الدعم المالي للـ

  ٢٤/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ٢٢اعتقال .. تجدد اقتحامات المسجد األقصى
داءات فلسطينيا بالضفة وتواصل إعت

 المستوطنين
  

اعتقل جيش  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
 فلسطينيا خالل حملة ٢٢االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 

  .دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
 فلسطينيا بالضفة جرى تحويلهم ١٦إن جنوده اعتقلوا 

جهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال للتحقيق لدى األ
وأضاف .مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجيش االحتالل

 فلسطينيين من مدينة القدس بحجة ٦انه اعتقل 
  .المقاومة الشعبية واستهداف المستوطنين

وأعطب مستوطنون صباح أمس، إطارات 
مركبات وخطوا شعارات عنصرية في بلدة سنجل شمال 

  .رام اهللا

رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة إن عددا وقال 
 ١٠من المستوطنين اقتحموا القرية، وأعطبوا إطارات 

مركبات، وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل 

ّوجدد مستوطنون متطرفون، أمس، .المواطنين في البلدة
اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك بحراسة مشددة من 

  . حتاللعناصر الوحدات الخاصة بشرطة اال

ونفذ المستوطنون المقتحمون جوالت استفزازية 
في مرافق واروقة المسجد األقصى، برفقة حاخامات قدموا 

  .شروحات عن الهيكل المزعوم

ر لقوات االحتالل بشكل الفت اسبق ذلك، انتش
في المسجد المبارك لتأمين اقتحامات وجوالت 

  . المستوطنين حتى مغادرته من جهة باب السلسلة

هد المسجد األقصى اقتحام شبه يومي ويش
باستثناء الجمعة والسبت من قبل المستوطنين بهدف 

وقالت .فرض واقع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد
االوقاف االسالمية في القدس ان االقتحامات الصباحية 

ً مستوطنا برفقة الجنود والشرطة ومرشد ٣٤شارك فيها 
المقتحمين من من الحاخامات، مشيرة الى ان عدد 

  . ً سياحا من جنسيات مختلفة٢١٣٠السياح بلغ 

وأضافت االوقاف االسالمية انه بعد صالة الظهر 
ً مستوطنا ٢٠امس تجددت االقتحامات التي شارك فيها 

من باب المغاربة وخرجوا بعد جولة شملت الجهة الشرقية 
ًوباب الرحمة وخروجا من " قبة الصخرة"وشمال المسجد 

ًلة بالرقص والغناء واالنبطاح ارضا في ساحة باب السلس
  .المدرسة التنكزية

ً سياحا من ١٤٥٠ولفتت األوقاف الى اقتحام 
جنسيات مختلفة من باب المغاربة في الفترة الثانية من 

  .االقتحامات وغلب عليهم السياح األميركان والكنديين

 ١٠ ص٢٥/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  

  

  



  
  ١٨٦ 

ًتعتقل مقدسيا وتزيل سلطات االحتالل : القدس
  يافطة ضد ورشة البحرين

قوات  قامت – جويحان دياال – القدس المحتلة
االحتالل، مساء اليوم، بإزالة يافطة قد علقها نشطاء 
مقدسيين على احد أسوار البلدة القديمة في القدس المحتلة 

 ".يسقط مؤتمر البحرين" :كتب عليها

ا العلم كما قام  النشطاء برفع ساريه رفع عليه
 على المسجد ةالفلسطيني في منطقة جبل الزيتون المطل

 المبارك لتأكيد على عروبة وقدسية مدينة القدس األقصى
 .وعلى أنها عاصمة الدولة الفلسطينية

واعتقلت قوات االحتالل الشاب يوسف حزينة بعد 
قامت بإقتحام  ساحة نادي أبناء القدس داخل حارة السعدية 

في القدس المحتلة بعد قيام نشطاء برفع بالبلدة القديمة 
 . ومصادرتها من قبل جنود االحتاللٕوازالتهااليافطة 

كما رفض المقدسيون مؤتمر البحرين التطبيعي 
 الذي يأتي ضمن واألمريكي اإلسرائيليبمشاركة الجانب 

 األراضيمخطط صفقة القرن للسيطرة على ما تبقى من 
 .الفلسطينية المحتلة

 الماضية األيامالتواصل على مدار وكانت صفحات 
وساعات مساء اليوم قد عجت بمنشورات تطالب البحرين 

 إلى والوقوف اإلسالمية العربية لألصالةعن التراجع والعودة 
 .الفلسطينيةالقضية جانب 

 جانب إلى كانت تقف األخرىأما المنشورات 
الرئيس محمود عباس على صالبة وقوة موقفه الرافض 

 من المنشورات كانت األخرحرين، أما الجانب لمؤتمر الب
توجه رسائل وطنية لتراجع عن هذا المؤتمر التطبيعي، على 
ان يهتم العربان المشاركين في مؤتمر البحرين بقضية 

 المبارك والقدس وما تحاك بالقضية األقصىالمسجد 
  .الوطنية الفلسطينية

  ٢٦/٦/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  "األقصى"حمون مستوطنون يقت

  

ن يمستوطنعشرات الاقتحم  - بترا –رام اهللا 
الحرم  - باحات المسجد األقصى المبارك أمس اليهود

على ما أفاد به القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة 
مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية العامة وشؤون 

وقال  . الخطيبالمسجد األقصى بالقدس الشيخ عزام
من جهة باب المغاربة قتحامات نفذت االالخطيب ان 

بحراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي المدججة 
 . بالسالح

ين المقتحمين نفذوا جوالت مستوطنال أن وأضاف
المبارك واستمعوا المسجد األقصى استفزازية في أرجاء 

إلى شروحوات حول أكذوبة الهيكل المزعوم قبل الخروج 
 . باب السلسلةة من المسجد األقصى من جه

 ١٢ ص٢٧/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  االحتالل يقتحم العيسوية وينكل بسكانها

 

عدد من األطفال  أصيب – القدس المحتلة
القدس المحتلة، الليلة،  والنساء من بلدة العيسوية وسط

 بحالة من الذعر والهلع بعد استهداف قوات االحتالل

 .حافلة يستقلونها باألعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط

 جندي ١٠٠حلية بأن أكثر من وذكرت مصادر م
في أحيائها وشوارعها  اقتحموا بلدة العيسوية وانتشروا

 الرئيسة وشرعوا بالتنكيل بالمواطنين، وتوقيف مركبات

وتحرير مخالفات لها، والتدقيق ببطاقات الشبان، في 
 .الجنود بعلب دهان حين رد الشبان برشق

ة يذكر أن قوات االحتالل كثفت اقتحاماتها اليومي
والليلية لبلدة العيسوية في األيام األخيرة لقمع المواجهات 

  .ضدها

 ٢٧/٦/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  
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عائلة تتصدى لالحتالل وأخرى : القدس
  تستكمل هدم منزلها

 

أفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات 
منزل عائلة صيام المقدسية في  اقتحام االحتالل تحاول

 .المبارك بالقوة سجد األقصىالم جنوب سلوان بلدة

ويتصدى أفراد العائلة المقدسية لعناصر االحتالل 
المنزل من أصحابه وطردهم  الذين يحاولون إخالء

 لصالح المستوطنين وسط مشادات كالمية وتهديدات

 .باالعتداء واعتقال أفراد العائلة

وفي سياق آخر، استكمل الشقيقان حاتم وباسل  
بنايتهما السكنية في بلدة  هدم ء،األربعا  العباسي، أمس

سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك بضغط من بلدية 
 .االحتالل بحجة البناء دون ترخيص

شرعت ) العباسي(وكانت العائلة المقدسية  
ٍبأمر من بلدية االحتالل في  األسبوع الماضي بهدم مبناها

 العائلة القدس تجنبا لهدمها من البلدية العبرية وتحميل
  .تكلفة الهدم والحراسة والطواقم المرافقة

 ٢٧/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 "صور باهر" شقة في ١٠٠البدء بهدم 
  

 مركز معلومات  أعلن- كامل ابراهيم-رام اهللا 
وادي حلوة في سلوان بالقدس المحتلة ان سلطات 

 بدأت إجراءاتها على أرض الواقع اإلسرائيلياالحتالل 
لهدم مئة شقة سكنية لمواطنين مقدسيين في حي ًتمهيدا 

وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب مدينة القدس 
المحتلة، حيث اقتحم جنود االحتالل الحي مساء أمس 

  .وشرعوا بأخذ قياسات المنازل المهددة بالهدم

، ان سلطات االحتالل أمسوأكد المركز في بيان 
 الثامن عشر أمهلت األسبوع الماضي، أهالي الحي حتى
  .من الشهر المقبل لتنفيذ قرارات هدم منازلهم

وأفادت لجنة حي وادي الحمص أن محكمة 
االحتالل العليا صادقت الخميس الماضي، على قرار 

 بناية سكنية تضم أكثر من ١٦الجيش القاضي بهدم 
مئة منزل في الحي، بحجة قربها من الجدار الفاصل 

  .المقام على أراضي القرية

فت اللجنة في بيان، أن جيش االحتالل وأضا
أمهل السكان حتى الثامن عشر من الشهر المقبل، لتنفيذ 
قرارات الهدم يدويا أو قيام الجيش بهدمها بعد هذا 

  .التاريخ

وأوضحت اللجنة للمركز أن جيش االحتالل بدأ 
بمالحقة السكان منذ حوالي ثالثة أعوام، بقرارات الهدم 

لفصل العنصري وهو عبارة عن بحجة القرب من جدار ا
شارع محاط باألسالك الشائكة والمجسات االلكترونية، 
وحسب قرارات سلطات االحتالل يمنع البناء على بعد 

، ما يعني أن "دواع أمنية" مترا من الجدار بحجة ٢٥٠
 دونم من مساحة وادي ١٥٠٠خطر الهدم يهدد حوالي 

ات التي وأضافت اللجنة أن البناي. نصف الحي/ الحمص
صودق على هدمها يقع الجزء األكبر منها في منطقة 

  .وحاصلة على التراخيص "A" مصنفة

وقال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة 
التحرير عدنان الحسيني، إن ثلث البيوت في القدس 
الشرقية مستهدفة من قبل سلطات االحتالل، مشيرا ان 

كثر من سلطات االحتالل تخطط لتنفيذ عمليات الهدم أل
  . بيت في المدينة١٠٠

وأوضح الحسيني، أن االحتالل يعتمد على 
 البلطجة لتنفيذ مخططاته بدعم من اإلدارة أسلوب

 منذ توجهها نحو القدس المحتلة العام األميركية
  .الماضي

وأكد الحسيني أن صمود أهل القدس أفشل 
الكثير من المشاريع االحتاللية فيها، الفتا إلى أن ما 

 سيقدم مشروعا اإلسرائيلي الداخلي األمنوزير يسمى 



  
  ١٨٨ 

للكنيست الستصدار قرار يمنع أي حراك شعبي ونشاطات 
في القدس المحتلة بحجة أنها مدعومة من السلطة 

  .>>...الوطنية

  ٦ ص٢٨/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية أمام موقع 
  !!ٍأثري وسط القدس

 

اليوم " الحريديم"د أدت مجموعات من اليهو
صلوات وشعائر تلمودية أمام قبور السالطين في نهاية 
ُشارع صالح الدين قبالة سور القدس التاريخي من جهة 

  .باب الساهرة

وكانت مجموعات من المستوطنين قد شرعت 
قصور "منذ عدة شهور بالتواجد المكثف أمام مبنى 

ريق وأداء طقوس تلمودية في خطوة تمهد الط" السالطين
لوضع يدها على المنطقة وفق أساطير ستختلقها 

  .للسيطرة على هذه المنطقة األثرية

وقبور السالطين عبارة عن موقع أثري يرفع 
ًعليه العلم الفرنسي، ووفقا لروايات تاريخية فإنه موقع 

  .روماني يعود تاريخه إلى أكثر من ألفي عام

ويتكون الموقع من درج صخري ضيق يقود إلى 
 تحت األرض، هي حجرات من المقابر الحجرية؛ حجرات

تتبعها سراديب تؤدي إلى قبور حجرية أخرى مثل الرفوف 
ويمتد الموقع على مساحة . في المقبرة تحت األرض

ً مترا مربعا٢٥٠  ١٨٦٣وقد تم التنقيب عن الموقع عام . ً
من قبل علماء اآلثار الفرنسيين، ووصف الجغرافي 

ًع بأنه القبر الثاني األكثر جماال اليوناني بوسانياس الموق
في العالم بعد ضريح موسولوس، أحد عجائب الدنيا 

  .السبع القديمة

  ٢٩/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مواجهات بين شبان البلدة وقوات االحتالل في 
  العيسوية

اعتقلت قوات االحتالل ...  <<–  وكاالت– أريحا
داري في بلدة العيسوية اإلسرائيلي، شابين من منطقة حي 

شرق مدينة القدس المحتلة، خالل مواجهات مع عشرات 
  .الشبان في البلدة

وقالت مصادر محلية، إن قوات االحتالل اعتقلت 
وسائد أسامة داري )  عاما٢٢(الشابين جمال محمد داري 

، واقتادتهما إلى مركز تحقيق وتوقيف في ) عاما١٩(
  .المنطقة

اقتحمت البلدة من جميع وكانت قوات االحتالل 
مداخلها، ما أدى الندالع مواجهات مع الشبان، تخللها 
إطالق الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز المسيل 

  .للدموع

وعززت قوات االحتالل تواجدها في العيسوية عقب 
استشهاد األسير المحرر محمد سمير عبيد، واقتحمت عددا 

وج أول الدخول من المنازل، ومنعت المواطنين من الخر
  .للبلدة

وأوقفت شرطة االحتالل المتواجدة على مدخل 
العيسوية الرئيسي، الناشط رجائي الخطيب وحررت له 

  .”تصوير مخربين“مخالفة قدرها ألف شيكل بادعاء 

  ١٨ ص٢٩/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

افتتاح نفق استيطاني من عين سلوان إلى 
  ساحة البراق

  

 تفتــتح ســلطة – كامــل إبــراهيم –القـدس المحتلــة 
/  الحجــاجطريــق"ًاآلثــار اإلســرائيلية غــدا األحــد مــا يــسمى 

ـــة ـــة التوراتي ـــسفير " حـــسب الرواي ـــي ســـلوان بحـــضور ال ف
األميركــي فريــدمان و المبعــوث األميركــي للــشرق األوســط 

  .جيسون جرينبالت
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وهي منظمة "عمق شبيه "وقالت منظمة 
إسرائيلية غير حكومية تعمل على منع تسييس اآلثار في 
سياق الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، سيقام حفل افتتاح 

  . في سلوان األحد في ظل أجواء احتفالية" يق الحجاجطر"

وسيشارك في الحدث سفير الواليات المتحدة 
لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، ومبعوث البيت األبيض إلى 
الشرق األوسط، والممثل الخاص للعالقات الدولية 

سيمثل . جيسون جرينبالت ووزراء الحكومة اإلسرائيلية
م حفره على مدار السنوات الست هذا الحدث افتتاح نفق ت

الماضية تحت منازل المواطنين الفلسطينيين سكان حي 
سلوان جنوب المسجد األقصى، والذي يتم تقديمه كطريق 
يستخدم خالل فترة الهيكل الثاني من قبل أشخاص 
يقومون بالحج إلى المعبد وفق رواية المتدينين اليهود 

لحكومة والجمعيات االستيطانية المدعومة من ا
) احدث الحفريات والمعلومات(وحسب تقرير . اإلسرائيلية

إن الوجود "للمنظمة حصلت الرأي على نسخة منه 
األمريكي الكبير المتوقع في هذا الحفل، إلى جانب وزراء 
الحكومة اإلسرائيلية، هو عمل سياسي وهو المتوقع ان 
تعترف الواليات المتحدة بالسيادة اإلسرائيلية على ما 

  .في القدس) حوض البلدة القديمة(رف بـيع

وهذه خطوة أخرى في الدعم األميركي للسياسة 
المؤيدة لالستيطان في القدس، وال سيما مشاريع 

وبناء على التقرير والخريطة ". االستيطان السياحي
)  على الخريطة١٠رقم (تم حفر الشارع المرقط : "المرفقة

وهو جزء من خطة كنفق من قبل هيئة اآلثار اإلسرائيلية 
شاليم للحكومات اإلسرائيلية التي تهدف إلى تعزيز 

" حوض البلدة القديمة"الوجود االستيطاني اإلسرائيلي في 
من خالل التطوير السياحي المكثف والحفريات األثرية 

  . في سلوان والمدينة القديمة

بالرواية وما يطرحة " عمق شبيه"وشككت 
ان الموقع الذي سيتم السياسيون والمستوطنون وقالت 

تخصيصه األحد هو طريق قديم يتم تقديمه كجزء من 
. طريق الحج إلى الهيكل الثاني في القرن األول الميالدي

هذا على الرغم من حقيقة أن طريقة الحفر األفقي وندرة 
المنشورات العلمية ال تمكننا من التيقن عندما تم بناء 

  .لقدسالطريق وكيف يتناسب مع تخطيط مدينة ا

إن استخدام علم اآلثار من : "وتقول المنظمة
قبل إسرائيل والمستوطنين كأداة سياسية هو جزء من 
إستراتيجية لتشكيل المدينة التاريخية وترسيخ السيادة 

وأكدت . اإلسرائيلية من جانب واحد على القدس القديمة
إنها عملية من المرجح أن تسفر عن نتائج مدمرة لكل 

  .لفلسطينيينمن إسرائيل وا

ال يغتفر تجاهل سكان سلوان الفلسطينيين، 
ٕواجراء حفريات واسعة لمدينة تحت األرض وتحت منازلهم 
وفي أراضيهم واستخدام مثل هذه الحفريات كجزء من 
محاولة لرواية قصة تاريخية يهودية خالصة في مدينة 

 عام مع غنية ومتنوعة الماضي الثقافي ٤٠٠٠عمرها 
  .والديني

  ٦ ص٢٩/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

  ٕمواجهات عنيفة واضراب شامل يعم القدس

  اإلضرابعم –  إبراهيم  كامل–القدس المحتلة   
الشامل العيسوية بمدينة القدس حدادا على استشهاد ابن 
البلدة محمد سمير عبيد، و اندلعت مواجهات في شوارع 

 صلوات الجمعة في قرية وأقيمتالبلدة عقب اقتحامها، 
 باهر وبلدة سلوان رفضا واحتجاجا على قرارات الهدم صور

  .التي تصدرها سلطات االحتالل

وواصلت سلطات االحتالل احتجاز جثمان الشهيد 
محمد عبيد، والى ذلك قال المحامي محمد محمود أن 
قاضي محكمة االحتالل لم يلزم الشرطة بتسليم جثمان 

لوا الشهيد محمد سمير عبيد وان سكان العيسوية امه
 أو ساعة ألخذ قرارها بتسليم الجثمان ٤٨االحتالل 
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وأدى أهالي بلدة العيسوية الصالة في مسجد .عدمه
وسط بلدة العيسوية، وسادت حالة من الغضب " األربعين"

ُوفي حال لم تسلم .في البلدة على استشهاد أحد أبنائها
الشرطة جثمان الشهيد، فإن ذويه، باإلضافة إلى مؤسسات 

خرى، سيتوجهون إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية، حقوقية أ
ُللمطالبة بتسليم الجثمان، وفق ما قال محامي هيئة شؤون 

  .األسرى والمحررين، محمد محمود

ونعت العديد من الفصائل الفلسطينية، الشهيد 
 سنوات في ٤محمود، الذي سبق له أن قضى 

  .>>...األسر

بإصابته ً، استشهد متأثرا ) عاما٢٠(وكان عبيد 
برصاص االحتالل في مواجهات اندلعت إثر قمع االحتالل 
لوقفة احتجاجية مساء الخميس، في بلدته العيسوية، 

  .ّبحسب ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية

ًونظم أهالي البلدة وقفة احتجاجية، استنكارا  ً
ّلسياسة العنف والعقاب الجماعي التي ينتهجها االحتالل  ّ

قتحامات اليومية لجيش وشرطة االحتالل، ّبحقهم، وضد اال
ٕوللتنديد بإخطارات هدم واخالء ألراضي المواطنين في البلدة 

واندلعت مواجهات بين ". تلمودية"العيسوية إلقامة حديقة 
شبان فلسطينيين وقوات االحتالل اإلسرائيلية، في حي عبيد 

  .بالبلدة، أطلقت خاللها قوات االحتالل الرصاص الحي

  ٦ص ٢٩/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

شهيد وأكثر من .. تصعيد خطير لليوم الثالث
   في العيسويةً معتقال٣٠ وً مصابا٩٥

  

 خالل األيام الثالثة الماضية، قتلت –رام اهللا 
، ٩٥قوات االحتالل اإلسرائيلي مواطنا، وأصابت أكثر من 

 آخرين من بلدة العيسوية وسط مدينة ٣٠واعتقلت 
عدوان متواصل يبدو أنه فصل جديد القدس المحتلة، في 

 .ٕمن مخطط تهويد المدينة المقدسة وافراغها من سكانها

االحتالل لم يكتف بالقتل واالعتقال، بل فرض 
ٕعقوبات جماعية واساءات وتضييقات وتنكيل واقتحام 

  .مستشفيات وتعطيل لحياة المواطنين المقدسيين

ما يحدث في العيسوية يتزامن مع حرب مشابهة 
ها سلطات االحتالل في عدة مناطق من القدس، تشن

خاصة تلك المحاذية للمسجد األقصى، تستهدف الوجود 
  .الفلسطيني في المدينة المقدسة

  :إعدام الشاب عبيد بدم بارد

أعدمت قوات االحتالل، يوم الخميس المنصرم 
 ٢٠(ّ، األسير المحرر محمد سمير عبيد ٢٧/٦/٢٠١٩
ستهدفته برصاصة في القلب ، بدم بارد، بعد أن ا)ًعاما

من مسافة قريبة، خالل مواجهات اندلعت إثر قمع 
  .االحتالل لوقفة احتجاجية، في بلدة العيسوية

وتواصل قوات االحتالل احتجاز جثمان الشهيد 
  .عبيد

عبيد أسير محرر أمضى ما مجموعه أربعة 
أعوام في سجون االحتالل وأفرج عنه قبل عام، وأمضى 

 شهرا، كما سبق لسلطات ٢٠خير في اعتقاله األ
االحتالل أن اعتقلت والده المناضل سمير عبيد وشقيقته 

  .سندس

  : إصابة خالل مواجهات مع االحتالل٩٥أكثر من 

 مواطنا في بلدة العيسوية ٩٥أصيب أكثر من 
خالل المواجهات المستمرة مع قوات االحتالل منذ مساء 

  .الخميس المنصرم

حمر بأن طواقمها وأفادت جمعية الهالل األ
 إصابة خالل المواجهات المندلعة في ٩٥تعاملت مع 

 إصابة بالرصاص ٧٤القرية منذ مساء الخميس، بينها 
 ١٥ إصابات بالكسور، و٧المعدني المغلف بالمطاط، و

  .إصابة باالختناق بالغاز
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  : مواطنا٣٠اعتقال نحو 

شنت قوات االحتالل خالل األيام الثالثة 
 مواطنا ٣٠ اعتقاالت واسعة طالت نحو الماضية، حملة

من العيسوية، وقال محامي نادي األسير مفيد الحاج إن 
سلطات االحتالل مددت فترة اعتقال غالبيتهم حتى يوم 

  .غد االثنين وبعد غد الثالثاء

أسعد داري، وعبد أبو : وعرف من بين المعتقلين
صايمة، وفؤاد عبيد، ومحمود عاصم عبيد، ومحمود 

بيد، ومحمد سعيد عبيد، ومحمود محمد يوسف عصام ع
عبيد، وعلي سفيان عبيد، ومحمد مروان عبيد، وعزيز 
غسان عليان، وعزيز عمار عليان، وعمر مروان عبيد، 
ومحمد فارس عليان، ومحمد سميح عليان، ويوسف فريد 
عبيد، ومحمود عبداهللا داري، ووسيم إياد داري، وأحمد 

د وزوجته، وطارق مروان هيثم محمود، ووسيم نايف عبي
  .عبيد، وجمال محمد داري، وسائد أسامة داري

  :عقوبات جماعية

بالتزامن مع حملة االعتقاالت، تفرض سلطات 
االحتالل عقوبات جماعية بحق األهالي في بلدة 
العيسوية، تتمثل في تحرير الغرامات واالعتداء على 

ما الممتلكات وتحطيم المركبات، وتشديد الحصار، انتقا
  .من صمودهم على أرضهم

كما اقتحمت قوات االحتالل مستشفى المقاصد 
ُالطور المطل / الخيرية اإلسالمية في حي جبل الزيتون

على القدس القديمة، واعتدت على طواقم طبية ومرضى 
وفتشت أقسامه وغرفه، بحجة البحث عن إصابة خالل 
مواجهات اندلعت في القدس، كما تمركزت قوة على أبواب 

  .المستشفى ومداخله

  ٣٠/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  

  

االحتالل يعتقل وزير شؤون القدس فادي 
  الهدمي

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي،  اعتقلت –القدس 
 .اليوم األحد، وزير شؤون القدس فادي الهدمي

بأن قوات االحتالل  وأفادت مصادر محلية،
مي في مدينة القدس المحتلة داهمت منزل الوزير الهد

ًفجرا، وفتشته واستولت على أجهزة الهواتف النقالة 
  .الخاصة به، قبل أن تعتقله

يذكر أن وزير شؤون القدس السابق عدنان 
الحسيني تعرض لالعتقال أكثر من مرة، فيما تواصل 
قوات االحتالل منع محافظ القدس عدنان غيث، الذي 

رات، من الدخول إلى العتقال عدة م  تعرض هو اآلخر
  .ّالضفة

  ٣٠/٦/٢٠١٩ اآلن فلسطين

* * * * *  

�א�����ن �

ٕخطة إسرائيلية لتوسيع المستوطنات واقامة 
   وحدة جديدة١٦٠٠

الت منظمة التحرير  ق– عمان – نادية سعد الدين
ّسلطات االحتالل اإلسرائيلي أعدت خطة "الفلسطينية إن 

لغربية، بهدف اقتصادية لتطوير المستوطنات في الضفة ا
 وحدة استيطانية جديدة ١٦٠٠توسيعها، من خالل إقامة 

ًفيها، وزيادة عدد مستوطنيها، المقدرين حاليا بنحو  ّ٦٥٠ 
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ًألفا، مما يضمن عدم إزالتها في أي اتفاق الحق يتم 
  ".التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني وأإلسرائيلي

وقالت المنظمة، في تقرير أصدرته أمس، إن 
 منطقة ١٢خطة االقتصادية اإلسرائيلية تشمل إنشاء ال“

صناعية في المستوطنات توفر العمل، حسب زعم سلطات 
 ألف فلسطيني، كما في ٢٠٠االحتالل، ألكثر من 

  )".ج(المستوطنات القائمة ضمن المنطقة 

ًالخطة تهدف أيضا، وفق المنظور "وأضافت أن 
ية  مناطق صناع٤اإلسرائيلي، إلى تطوير وتوسيع 

معاليه "إسرائيلية كبيرة في شمال الضفة ومنطقة مستوطنة 
ٕ قرب الخليل، واقامة حديقة صناعية "ترقوميا" و"أدوميم

 ألف شخص، ١٠٠شمال غور األردن تضمن تشغيل 
 مناطق صناعية قرب برطعة في محافظة جنين ٣ٕوانشاء 

 ١٦٨وبعض المستوطنات المحيطة بها، مما يضمن تشغيل 
  ".ألف شخص

 وحدة ١٦٠٠الخطة اإلسرائيلية إقامة "من وتتض
، شمال مدينة "عطروت"استيطانية جديدة في منطقة قلنديا 

القدس المحتلة، وربطها بعدد من البؤر االستيطانية في 
 شرق "آدم وبيت إيل"الضفة الغربية، مثل مستوطنات 

  ".مدينة رام اهللا

تستهدف تجنب "وقالت منظمة التحرير إن الخطة 
ستوطنات، مثلما ترمي إلى السيطرة على مناطق إخالء الم

من مساحة الضفة الغربية % ٢٦ التي تشغل أكثر من "ج"
ّوتتمتع بالموارد الطبيعية واالقتصادية الغنية، من خالل 

  ".اقامة مشاريع اقتصادية وسياحية

تستهدف المنطقة الصناعية “وأوضحت أن الخطة 
واألراضي المحيطة قلنديا / في قلنديا واستخدام مطار القدس

به، وتعديل مسار جدار الفصل العنصري، فيما سيتم، وفق 
المخطط، ابتالع مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية، 
وتوسيع االستيطان لتشكيل حاجز استيطاني ضخم موازي 
للتوسع الذي حدث خلف الجدار في منطقة قلنديا من 

  ".الجانب اآلخر للمطار

ات االحتالل، فقد تم عرض ًطبقا لسلط"وبينت أنه 
الخطة على اإلدارة األميركية التي رحبت بها، بموازاة خطة 

، أسوة بموقف قادة المستوطنات المؤيد لها، "صفقة القرن"
حيث تسمح بمزيد من إحكام السيطرة على الضفة الغربية 

  ".وسط تشجيع أميركي واضح

أعلى "وقد سجل العام الماضي، وفق التقرير، 
افقات على بناء الوحدات االستيطانية، منذ العام معدل للمو

، حيث ارتبط التوسع االستيطاني بسرعة وتيرة هدم ٢٠٠٢
  ".المنازل الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
ًأكد مرارا بعدم االنسحاب من منطقة األغوار في سياق أي 

  .لي مع الفلسطينييناتفاق سالم مستقب

بالموقف األميركي من "ونددت منظمة التحرير 
 في سلوان "طريق الحجاجطحضور مراسم افتتاح ما يسمى 

لصالح جمعية ألعاد االستيطانية، بما يعكس اإلنحياز 
األميركي المفتوح لالحتالل على حساب الحقوق الوطنية 

  ".الفلسطينية

لى مدار وبينت أن النفق اإلسرائيلي تم حفره ع
سنوات تحت منازل المواطنين الفلسطينين في سلوان، 
جنوبي المسجد األقصى المبارك، ويتم تقديمه كطريق 
استخدم خالل فترة الهيكل الثاني كطريق للحج إلى المعبد، 
وفق مزاعم الجمعيات االستيطانية والمتدينين اليهود، إال أنه 

ًيعد جزءا من المخطط اإلسرائيلي لتعزيز الو جود االستيطاني ّ
من خالل ” ّالحوض المقدس بالبلدة القديمة"في منطقة 

تنفيذ المشاريع السياحية والحفريات األثرية في سلوان 
  ط.والبلدة القديمة

خطورة قيام "ونوهت المنظمة في تقريرها إلى 
ًسلطات االحتالل، مؤخرا، بتعديالت تشريعية تهدف إلى 

ي تأكيد ملكية األرض، ، وه"مطالبات الكوشان"تنظيم نظام 
بهدف مالءمة تسجيالت األراضي منذ الفترتين العثمانية 
والبريطانية في الضفة الغربية، بواسطة ما يعرف باسم 

، مع تسجيل األرض كما يجري اليوم، للحصول "الكواشين"
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على تسجيالت لحقوق األرض التي سيتم تثبيت حدودها في 
  ".خريطة دقيقة

لالحتالل “فق التقرير، ويسمح هذا اإلجراء، و
بنهب أراضي الفلسطينيين وتوسيع البناء في المستوطنات، 
ّاستجابة إلدعاءات المستوطنين بأن الوثائق الفلسطينية 

  ".لملكية األراضي غير دقيقة، وفق زعمهم

ومن أجل تعزيز مشاريع االستيطان والتهويد 
صادقت ما يسمى بلدية االحتالل "الجارية في القدس، فقد 

في القدس على خطة البدء بخط للقطار الخفيف يربط بلدة 
صور باهر بمنطقة حاجز قلنديا ضمن خطة لربط 
المستوطنات واألحياء االستيطانية جنوب المدينة بشمالها، 
بحيث يكون في حال تنفيذه أطول خطوط القطار الخفيف 

  "٢٠٢٤في مدينة القدس المحتلة، بحلول العام 

رة الخارجية والمغتربين من جانبها، أدانت وزا
المخططات اإلسرائيلية التهويدية الهادفة إلى "الفلسطينية، 

استبدال الواقع القائم في القدس المحتلة ومحيط بلدتها 
، في بيان لها، أن "الخارجية الفلسطينية"واعتبرت".القديمة

الحضور األميركي واالحتفال بالنشاطات التهويدية في "
ًنشاطا عدائيا ضد الفلسطينيين، ّالقدس المحتلة، يعد  ً

ًوانصهارا فاضحا في مخططات اليمين اإلسرائيلي الحاكم،  ً
واستكماال للقرارات والمواقف المنحازة لالحتالل والمعادية 

  ".للشرعية الدولية وقراراتها

إدارة الرئيس األميركي، دونالد "وأوضحت بأن 
يني ًترامب، تثبت يوميا تمسكها بمعاداة الشعب الفلسط

ٕواصرارها على إنكار حقوقه الوطنية العادلة، وانتماءها 
الالمحدود بالمشروع االستعماري االستيطاني الذي يقوده 

  ".اليمين اإلسرائيلي المتطرف

المشاركة أألمريكية "ونوهت، في هذا السياق، إلى 
ُ االستيطانية الفتتاح ما يسمى "ألعاد"في حفل تنظمه جمعية 

 أسفل منازل المواطنين الفلسطينيين "طريق الحجاج"بـنفق 
  ".في بلدة سلوان، جنوب المسجد االقصى المبارك

سلطات االحتالل بدأت حفر "وأوضحت الوزارة أن 
 سنوات، حيث تسببت أعمال الحفريات في ٦النفق قبل 

تهجير عدد من العائالت الفلسطينية بعدما تصدعت منازلها 
  ".رواياتها التلموديةوباتت معرضة لالنهيار، وذلك لترويج 

ًوفقا لمصادر حقوقية إسرائيلية، فإن "وأفادت بأنه 
الحضور األميركي المتوقع في هذا اإلحتفال إلى جانب 
وزراء كبار في الحكومة اإلسرائيلية، يشكل الخطوة األبرز 
التي تقوم بها اإلدارة األميركية نحو تنفيذ قرار ترامب 

كي جديد على دعم المشؤوم بشأن القدس، وتأكيد أمير
واشنطن لعمليات تهويد القدس، واالستيطان السياحي الذي 

  .”تنفذه الحكومة اإلسرائيلية فيها

  ٢٤ ص٣٠/٦/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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  المقدسيون يعيشون حالة التمييز منذ الوالدة

  

مع  بالتزامن – كامل إبراهيم –القدس المحتلة 
ً، وما يعرف اسرائيليا بـ ذكرى احتالل الضفة الغربية يوم "ُ

تنشر جمعية حقوق المواطن حقائق " توحيد القدس
. ومعطيات عن حياة السكان الفلسطينيين في القدس

توضح المعطيات سياسة التمييز والتهميش الممارسة 

ًضد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية، بدءا من 
  .الوالدة وتطال كل مناحي الحياة

ب المركزي لإلحصاء يعيش ًوفقا للمكت
 من السكان والمقيمين الفلسطينيين في ٣٤١٤٥٣

ومع . ٪ من إجمالي سكان المدينة٣٨القدس، ويشكلون 
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ذلك، يحصلون على مستوى خدمات أقل بكثير من 
  .السكان اليهود

ّيبدأ التمييز من جيل الرضاعة، حيث تشغل 
اء البلدية ستة مراكز لرعاية األم والطفل فقط في األحي

باإلضافة إلى مركزين بإدارة (الفلسطينية بالقدس الشرقية 
 مركز في األحياء اليهودية ٢٥مقارنة بـ ) الهالل األحمر

أما على صعيد التربية والتعليم فتفتقر القدس . في القدس
ً فصال دراسيا وهي نصف عدد ١،٩٨٣الشرقية إلى  ً

٪ من ٣٢كما وأن و. الصفوف الناقصة في القدس كلها
ً عاما من التعليم ١٢الب الفلسطينيين ال يكملون الط

  .فقط لدى الطالب اليهود في القدس% ١.٥مقارنة بـ 

من مجمل األسر الفلسطينية تعيش تحت  %٧٢
من العائالت اليهودية في % ٢٦خط الفقر مقارنة ب 

٪ من ٨١والوضع أسوأ بين األطفال حيث يعيش . المدينة
ضعفي (حت خط الفقر األطفال الفلسطينيين في القدس ت

، ويتم تعريف )معدل الفقر لدى األطفال اليهود في المدينة
 طفل من القدس الشرقية على أنهم أطفال ٨،٤٧٤حوالي 

  .في خطر

في ضوء ارتفاع معدل الفقر فإن الخدمات 
ًاالجتماعية هناك ضرورية جدا، ومع ذلك، ال تعمل في 

ية،  مكاتب للخدمات االجتماع٦القدس الشرقية سوى 
ً شخصا أي أن العاملة ٣٣٥٠٠٠ّتقدم الخدمات لحوالي 

ً ملفا، ٢٩١االجتماعية في القدس الشرقية تعالج بمعدل 
ً مكتبا تهتم بالسكان اليهود فيه تعالج ١٩مقارنة بـ 

  . ملف تقريبا هناك١٩٤العاملة االجتماعية معدل 

ال يرتبط معظم السكان الفلسطينيين بالبنية 
وعلى . لصرف الصحي بصورة منتظمةالتحتية للمياه وا

الرغم من اإلعالن عن االستثمارات الكبيرة، ال تزال البنية 
التحتية للنقل في القدس الشرقية بعيدة عن مستوى 

  .البنية التحتية في الجزء الغربي من المدينة

  ٧ ص٤/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

شركة هواتف أوكرانية تغضب اإلسرائيليين 
  "ًرحبا بكم في فلسطينم: "بسبب عبارة

  

العبرية، اليوم " يسرائيل هيوم"صحيفة ذكرت
األوكرانية للهواتف " كييف ستار"األربعاء، أن شركة 

الخلوية، تبرق رسالة ترحيبية لزبائنها الذين يشترون 
 ".ًمرحبا بكم في فلسطين" بعبارة "SIM /اتصال"بطاقات 

وأوضحت الصحيفة، أن من يشتري بطاقة 
 الشركة في العاصمة األوكرانية كييف، ويعود االتصال من

بهاتفه الخلوي الذي يحمل تلك البطاقة، " إسرائيل"إلى 
دون أي ذكر لـ " ًمرحبا بكم في فلسطين"تظهر له رسالة 

ً، وهو ما شكل صدمة لعدد من اإلسرائيليين"إسرائيل" ّ .
 .وفق الصحيفة

وطالبت جهات يمينية إسرائيلية باستدعاء 
  .لتوضيح القضية" تل أبيب"وكراني في السفير األ

١٩/٦/٢٠١٩وكالة وطن لألنباء 

* * * * *  
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سلطات االحتالل تطلق مهرجان األنوار 
  ٢٠١٩التهويدي 

  

من جهة  ...<< – كامل ابراهيم –رام اهللا 
أخرى، أطلقت سلطات االحتالل مهرجان األنوار 
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ات التهويدي، في القدس القديمة، بدعم ومساندة الجه
حديقة "تحت عنوان ) باب العمود(الرسمية في 

  .المانيا/راوم تزايت بيراتن/اإلخطبوط

وخطت وزارة السياحة ولجنة القدس اإلسرائيلية 
والبلدية بالتنسيق مع شرطة االحتالل ) الهيكل(ومنظمات 

اإلسرائيلية لهذا المهرجان مسار موضح في الخريطة 
و ما يطلق عليها أ) الكتان(التي وضعت في مدخل مغارة 

  .)سليمان القانوني(مغارة 

في شمال ) باب العامود(ويبدأ المسار من 
المدينة المقدسة ويمر بباب الساهرة وباب األسباط شرق 
البلدة القديمة وينتهي في جنوب المدينة عند باب 

 جمعيات ٩المغاربة حيث االحتفاالت التي تشارك فيها 

" يونثان"وبؤرة " العاد "ًاستيطانية انطالقا من مقر جمعية
  .قرب عين سلوان جنوب المسجد األقصى

وتخلل المهرجان إضاءة أسوار مدينة القدس، 
وعرض إيحاءات ضوئية ورسومات تتحدث عن تاريخ 
القدس حسب الرواية التلمودية األسطورية ورسومات 
ًثالثية األبعاد على أسوار القدس تحاكي تاريخا مزورا  ُ

 األساطير القديمة والرواية عن مدينة القدس حسب
التلمودي، وقبل ميالد السيد المسيح عليه السالم، كما 

 األول –الهيكل المزعوم (تروي الرسومات قصة بناء 
وقصة بناء مسجد قبة الصخرة بالمسجد األقصى ) والثاني

 .وهدمها وبناء هيكل جديد مكانها

  ٦ ص٢٨/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  
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تنظر بطعن بطريركية " العليا اإلسرائيلية"
  القدس في قضية أمالكها بباب الخليل

  

 بعد معركة قانونية استمرت - القدس المحتلة
على مدار أكثر من عشرة سنوات، استمعت يوم أمس 
المحكمة العليا اإلسرائيلية إلى االستئناف الذي قدمته 

ًطعنا في قرار بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية 
محكمة اسرائيلية أخرى، كانت قد صادقت على عملية 
االستيالء على عقارات باب الخليل لصالح جمعية 
استيطانية، بالرغم من إثبات البطريركية بان عملية 
التسريب حصلت بأساليب غير شرعية وملتوية في زمن 

 .البطريرك السابق

ّوكانت البطريركية قد وظفت جميع قدراتها 
مالية والقانونية لحماية امالكها الكنسية في باب ال

البتراء، والحفاظ عليها اإلمب وًالخليل، وخصوصا فندقي 
ٕمن تبعات الصفقة المشبوهة، وان غبطته كان في تواصل 
مستمر مع رؤساء الدول ورؤساء الكنائس في العالم 
الطالعهم على حيثياتها وطلب دعمهم، وللتأكيد والحفاظ 

جود الكنسي المسيحي في قلب المدينة المقدسة، على الو
إال أن القاضية االسرائيلية اختارت أن تقف إلى جانب 
الجمعية االستيطانية بالرغم من مراوغة الفريق القانوني 
ٕللجمعية االستيطانية واخفائه لوثائق واثباتات عن 
المحكمة، مما ادى إلى صدور قرار يعتمد صفقة 

العدل "ت البطريركية إلى محكمة التسريب، وبدورها توجه
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في استئناف يرفض قرار المحكمة الدنيا ويطعن " العليا
 .فيه

ووجه غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك 
ًالقدس وسائر أعمال فلسطين واألردن، مناشدا لعدم 

ميدان عمر (المساس باألمالك الكنسية في باب الخليل 
كنسية القيامة ، فهو المدخل الرئيسي ل)بن الخطاب

ًومدخل لكافة البطريركيات وكنائسها، مؤكدا على أن 
المساس بهذه األمالك الكنسية سيكون له تأثيرات سلبية 

كما وشدد . على الوجود المسيحي في المدينة المقدسة
ٌغبطته على أنه مستمر في التواصل واالتصال مع جميع 
 رؤساء كنائس األرض المقدسة منذ سنوات من أجل منع
ًمحاوالت االستيالء على هذه الشواهد المسيحية، مشيرا 
إلى أن هذه الجهود قد حملته إلى القيام بالعديد من 
ًالجوالت الدولية التي عقد خاللها عددا كبيرا من اللقاءات  ً
مع ملوك وامراء ورؤساء دول وسياسيين ورجال دين 
لشرح مخاطر فقدان هذه األمالك الكنسية للجمعيات 

انية التي تستهدف الكنائس وخاصة بطريركية االستيط
 .الروم األرثوذكس المقدسية

وفي الختام وجه غبطته رسالته إلى رؤساء 
ٕالدول والى العالم المسيحي اجمع، ولمحبي السالم للعمل 
المكثف إلنقاذ فسيفساء المدينة المقدسة وحماية اإلرث 
الكنسي المسيحي فيها لتبقى شاهدة على رسالة المحبة 
ًوالسالم التي اودعها إياها السيد المسيح، سائال ان 

 .يسود العدل والبر والسالم فيها

 ٥ ص٥/٦/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ُكنائس القدس تصارع لحماية أوقافها من 
  التسريب

  

 قال المكتب الوطني للدفاع – وكاالت –رام اهللا 
عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير 

ًطات االحتالل وبلديتها بالقدس المحتلة ال تدخرا إن سل
ًجهدا في تشجيع عمليات االستيالء على أراضي 
وممتلكات الفلسطينيين بما في ذلك األوقاف اإلسالمية 
والمسيحية بمختلف الوسائل بما في ذلك التواطؤ مع 
صفقات مشبوهة مع الجمعيات االستيطانية العاملة في 

   .المدينة

" صفا" في تقرير وصل وكالة وأوضح المكتب
نسخة عنه السبت، أن كنائس القدس ال تزال تصارع من 
أجل حماية أوقافها من عمليات تسريب مشبوهة 

  .لجمعيات استيطانية

وأضاف أن المحكمة العليا اإلسرائيلية تنظر هذه 
األيام في االستئناف الذي قدمته بطريركية الروم 

دقة إحدى المحاكم ًاألرثوذكس المقدسية طعنا في مصا
اإلسرائيلية على عملية االستيالء على عقارات باب 
الخليل لصالح جمعية استيطانية، بالرغم من إثبات 
البطريركية أن عملية التسريب حصلت بأساليب غير 

   .شرعية وملتوية

وبين أن األمر يتصل بحماية أمالك الكنسية في 
اء، والحفاظ ًباب الخليل، وخصوصا فندقي اإلمب والبتر

عليها من تبعات الصفقة المشبوهة بعد أن اختار القضاء 
اإلسرائيلي الوقوف إلى جانب الجمعية االستيطانية 
ٕومراوغة الفريق القانوني للجمعية االستيطانية واخفائه 
ٕلوثائق واثباتات عن المحكمة لتسهيل صدور قرار يعتمد 

   .صفقة التسريب

ميدان (لخليل ذكر أن أمالك الكنسية في باب ا
عمر بن الخطاب تعتبر المدخل الرئيس لكنسية القيامة 
ومدخل لكافة البطريركيات وكنائسها، ويترتب على 
المساس بهذه األمالك تأثيرات سلبية على الوجود 
المسيحي في المدينة المقدسة وفق تقديرات بطريركية 

  ).الروم األرثوذكس المقدسية



  
  ١٩٧ 

لى رؤساء وكان غبطة البطرق أرسل رسائل إ
الدول والعالم المسيحي أجمع، ولمحبي السالم دعا فيها 
إلى العمل من أجل حماية اإلرث الكنسي المسيحي في 
القدس المستهدفة من جمعيات االستيطان اليهودي 

   .المدعومة من حكومة االحتالل وبلدية موشي ليئون

 ٥٢وذكر المكتب الوطني أنه مع الذكرى الـ 
بية في حرب األيام الستة عام لهزيمة الجيوش العر

، فإن وجه األراضي الفلسطينية التي احتلتها ١٩٦٧
 في تلك الحرب، تغير بفعل ما تعرضت له من "إسرائيل"

عمليات نهب وسرقة من خالل مصادرة مساحات واسعة 
   .منها لصالح إقامة المشاريع االستيطانية

وأشار إلى أنه تم تقسيم الضفة الغربية إلى 
سكرية واستيطانية وأراضي دولة ومحميات مناطق ع

طبيعية لتسهيل عمليات االستيالء على األرض وتحويلها 
إلى مجال حيوي للنشاطات االستيطانية على امتداد 

  .العقود

ًوأفاد بأن الضفة شهدت تمددا استيطانيا ال  ً
 مستوطنة ١٥٨يتوقف حتى تجاوز عدد المستوطنات 

ة التي أخذت حكومة ًفضال عن مئات البؤر االستيطاني
االحتالل على عاتقها شرعنتها، إما من خالل االعتراف 
بها مستوطنات جديدة أو االعتراف بها كأحياء 

   .لمستوطنات قائمة

وبحسب التقرير، فإن المستوطنات توزعت على 
، رام اهللا ٢٤محافظات الضفة، فكان عددها في القدس 

، ١٦ر ، أريحا واألغوا١٥، بيت لحم ٢١، الخليل ٣٠
، قلقيلية ١٥، سلفيت ١٢، نابلس ٦، جنين ٨طوباس 

  .٣، طولكرم ٨

 ٧٥٠وأوضح أن عدد المستوطنين تجاوز الـ 
 ألف مستوطن في ٢٥٠ألف مستوطن يتوزعون بين 

 ألف مستوطن في بقية ٥٠٠القدس ومحيطها و
   .محافظات الضفة

وأضاف أن الحكومات اإلسرائيلية وبلدية 
 على عاتقها رعاية ودعم االحتالل في القدس أخذت

عمليات تهويد المدينة التي تجري على قدم وساق بضوء 
أخضر أمريكي، وخاصة بعد اعتراف الواليات المتحدة 

ونقل السفارة إليها مما " إسرائيل"بالقدس عاصمة لـ 
ًاعتبرته حكومة االحتالل مبررا للمضي قدما في تهويد  ً

   .المدينة المقدسة

االحتالل تواصل دعمها وأشار إلى أن حكومة 
غير المحدود للمستوطنين على مختلف األصعدة، حيث 
ّعين رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أحد قادة 
المستوطنين آفي روه في منصب مساعد وزير الجيش 

   .لشؤون االستيطان

ًوأكد أن سلطات االحتالل ما تزال تمضي قدما 
ادرة أراضي في مشاريعها االستيطانية عبر مص

الفلسطينيين، والتي كان آخرها األسبوع الفائت قرار 
 دونم من أراضي ٥١١سلطات االحتالل االستيالء على 

   .قرى بورين، وعراق بورين، وكفر قليل، جنوب نابلس

ًولفت إلى أن سلطات االحتالل أودعت مخططا 
 ١٥يقضي باالستيالء على هذه المساحة من حوض رقم 

ماة خلة الشيخ احمد والمشالح من في المناطق المس
أراضي قرى بورين وعراق بورين وكفر قليل، بهدف 

   .توسعة مستوطنة براخا

ووفق التقرير، فإن سلطات االحتالل تواصل 
ًأيضا سياسة التضييق على المواطنين في محافظتي 
الخليل وبيت لحم بوسائل متعددة، حيث أخطرت بوقف 

 خطوط كهرباء الضغط العمل ووضع اليد على قواعد لمد
العالي في منطقه بيرين شمال مدينة يطا جنوب الخليل، 

   .مخصصة لتزويد سكان تلك المنطقة بالكهرباء

وتأتي هذه اإلخطارات ضمن سلسلة من 
اإلجراءات االحتاللية التي تهدف لالستيالء على أراضي 
المواطنين وتوسيع رقعة االستيطان من خالل الضغط 
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اب األرض من الفلسطينيين لدفعهم على السكان وأصح
   .على الرحيل

" كيرن كييمت"فيما استولت الجمعية االستيطانية 
على أربعة دونمات من أراضي المواطنين في بيت جاال 
في منطقتي المخرور والقصير، واستصلحتها وزرعتها 
ًووضعت أسالكا شائكة في محيطها، من أجل وضع بيوت 

ينة بمجموعات من جمعية فيها مستع" كرفانات"متنقلة 
   .االستيطانية" الكاكال"

ال " إسرائيل"وقال المكتب الوطني في تقريره إن 
ًتقيم وزنا للمواقف الدولية المناهضة لالستيطان وتواصل 
تجاهلها بما في ذلك موقف االتحاد األوروبي الذي أعلنه 

اإلسرائيلية " االستيطان"ًتعقيبا على قرار ما تسمى وزارة 
 وحدات ٨٠٥ناقصة األسبوع الفائت لبناء طرح م

المعارضة الشديدة "استيطانية في القدس، والذي أكد 
لسياسة االستيطان اإلسرائيلية، بما في ذلك القدس 

  ".الشرقية

  ٩/٦/٢٠١٩األنباط 

* * * * *  

االحتالل يصادق على بيع عقارات للكنيسة في 
  القدس القديمة لجمعية استيطانية

 

حتالل العليا، اليوم االثنين، رفضت محكمة اال
التماسا تقدمت به كنيسة الروم األرثوذكس، وصادقت 
على بيع ثالثة عقارات للكنيسة في البلدة العتيقة بالقدس 

 .االستيطانية" عطيريت كوهانيم"المحتلة لجمعية 

ويأتي هذا الرفض لينهي صراعا قضائيا استمر 
ا يعتبر  عاما بشأن بيع ممتلكات الكنيسة، بم١٤نحو 

حارة "مكسبا للجمعية االستيطانية التي تعزز مكانتها في 
 .في البلدة العتيقة" النصارى

 العبرية" هآرتس"من جانبها، نقلت صحيفة 
مصدر في البطريركية قوله إنها تلقت في األيام األخيرة 

شهادات جديدة عن الفساد في عملية بيع األمالك، وأن 
 . القرارالكنيسة تنوي العمل على إلغاء

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن محامي 
البطريركية تنازلوا عن االدعاءات بشأن الرشوة والفساد 
في أساس الصفقة، كما تنازلوا عن ادعاءات عدم 
صالحية التوقيع على الصفقة، ولم يتم عرض وثائق 
على المحكمة تشير إلى أن الجمعية االستيطانية كانت قد 

 .ذي تم دفعه فعال أضعاف المبلغ ال٩عرضت 

يشار إلى أن فلسطينيين يشغلون هذه المباني 
، ومن المتوقع أن تبدأ "مستأجرين محميين"ويعتبرون 

بإجراءات قضائية " عطيريت كوهانيم"الجمعية االستيطانية 
 .إلخالئهم منها

، حيث ٢٠٠٥وكانت القضية قد بدأت في العام 
ع العبرية في حينه، عن بي" معاريف"نشرت صحيفة 

 طوابق، ٤الذي يتألف من " بترا"فندق : المباني الثالثة
في شارع عمر بن الخطاب بباب الخليل " إمب"وفندق 

في مدخل البلدة العتيقة والذي يتألف من طابقين كبيرين، 
في شارع المعظمية في " بيت المعظمية"ومبنى آخر هو 

 .الحي اإلسالمي في البلدة القديمة

 إلى البدء بعملية إقالة وفي حينه أدى النشر
 .البطريرك إيرينيوس الذي نفذت الصفقة في عهده

وادعى البطريرك الجديد، ثيوفيلوس أن الصفقة 
تنطوي على أعمال فساد ورشوة، ولم تتم المصادقة 

 .عليها من قبل المسؤولين في الكنيسة

وقالت البطريركية إن إيرينوس لم يحصل على 
 الصفقة، وأن محاسب مصادقة مجلس السينود إلنجاز

عطيريت "البطريركية باباديموس قد تلقى رشاوى من 
كما أكدت أن الثمن الذي دفعته .  للدفع بالصفقة"كوهانيم

الجمعية االستيطانية يعتبر متدنيا جدا مقارنة بقيمة 
 .العقارات الثالثة
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وكانت محكمة االحتالل المركزية قد رفضت، 
ة، وصادقت القاضية العام الماضي، ادعاءات البطريركي

وفي أعقاب ذلك قدمت . غيال شتاينتس على الصفقة
 .البطريركية التماسا إلى المحكمة العليا على القرار

، فإن محامي الكنيسة "هآرتس"وبحسب صحيفة 
قد تراجعوا خالل المداوالت التي جرت األسبوع الماضي 
عن ادعاءات الرشوة والفساد وعدم وجود صالحية 

وبالنتيجة رفضت المحكمة . الصفقةللتوقيع على 
عطيريت "االلتماس وصادقت إلى نقل ملكية العقارات إلى 

 ".كوهانيم

ورغم أن القضاة أكدوا ادعاء البطريركية أن 
 ألف دوالر من ٣٥باباديموس حصل على مبلغ 

، إال أنهم توصلوا إلى نتيجة أن "عطيريت كوهانيم"
 الصفقة البطريركية لم تتمكن من إثبات أن أساس"

 ".فاسد

ولم تتطرق المحكمة أيضا إلى قيمة المباني، 
، الذي يحتوي على عشرات الغرف قد "بترا"حيث أن فندق 

  ألف دوالر فقط، علما أن صحيفة٥٠٠تم شراؤه بمبلغ 
كانت قد نشرت، قبل سنة ونصف، أنه بحسب " هآرتس"

وافقت على دفع مبلغ " عطيريت كوهانيم"الصفقة فإن 
 البطريركية أضعاف المبلغ، بيد أن ٩  يزيد بـأكبر بكثير

  .لم تعرض هذه الوثائق على المحكمة

  ١٠/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

المحكمة العليا االسرائيلية تعطي الضوء االخضر 
 للمستوطنين ببيع مباني الكنيسة في القدس

  

سمحت المحكمة العليا االسرائيلية ببيع مباني 
دة القديمة في القدس لجمعية تابعة الكنيسة في البل

  .المستوطنين

جاء القرار بعد ان رفضت المحكمة العليا استئناف 
كنيسة الروم االرثوذكس ووافقت على بيع ثالثة من مبانيها 

  .في البلدة القديمة في القدس إلى المستوطنين

ورفض االستئناف ينهي قصة قانونية استمرت 
 مما أدى إلى نزاع ،كنيسةً عاما تحيط ببيع ممتلكات ال١٤

  .داخل صفوف الكنيسة

وقالت صحيفة هارتس ان قرار المحكمة يمثل 
ًانتصارا كبيرا لجمعية المستوطنين عطيرت كوهنيم، والتي  ً
من المحتمل أن تعزز قبضتها على الحي المسيحي في 

  .المدينة القديمة

وقال مسؤول كبير في البطريركية، تلقوا في األيام 
لة جديدة على الفساد الذي رافق عملية بيع األخيرة أد

المباني، مضيفا أن الكنيسة تنوي التحرك إللغاء القرار، 
ويعيش في المباني نفسها فلسطينيون يعتبرون سكان 
محميين، واآلن، قد تبدأ الجمعية إجراءات قانونية 

  .إلخالئهم

، عندما ٢٠٠٥وقد بدأت هذه القضية في عام 
المباني الثالثة، اثنان منها هما عن بيع " معاريف"نشرت 

فندق بترا وفندق إمب، اللذان يطالن على ساحة بوابة 
يافا عند مدخل المدينة القديمة، والمبنى اآلخر الذي تم 

  .بيعه هو منزل في شارع المعظمية في الحي اإلسالمي

وأدى النشر عن عملية البيع إلى اتخاذ إجراء 
ينيوس، الذي تم تنفيذ الصفقة استثنائي إلقالة البطريرك إير

خالل فترة واليته، وقام إيرينيوس، الذي زعم أن اإلقالة غير 
قانونية، بحبس نفسه في غرفة في مبنى البطريركية، وال 

  .يزال هناك حتى يومنا هذا ويدعي أنه ال يزال يحمل اللقب

وكرر محامو الكنيسة ادعاءاتهم بشأن الرشوة 
وقيع الصفقة، وفي القرار الذي والفساد وعدم وجود سلطة لت

صدر أمس، رفض القضاة الثالثة، االلتماس ووافقوا على 
  .نقل ملكية المباني إلى عطيرت كوهنيم

وأكد قضاة المحكمة العليا مزاعم البطريركية بأن 
" عطيرت كوهنيم" دوالر من ٣٥٠٠٠باباديماس تلقى 
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ومع ذلك، خلص . وانتقدوا دان لعدم حضوره للشهادة
ِاة إلى أن البطريركية لم تف بعبء اإلثبات بأن أساس القض

  .الصفقة فاسد

  ١٢/٦/٢٠١٩وكالة االنباء الفلسطينية 

* * * * *  

  

  

ُقرار المصداقة على صفقة باب الخليل : حنا
  نكبة جديدة تستهدف حضورنا المسيحي

  

المطران عطا اهللا حنا، رئيس  قال –رام اهللا 
 لدى استقباله صباح أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس،

ًاليوم، وفدا من الشخصيات المقدسية، بأننا لم نفاجأ من 
قرار ما يسمى بالمحكمة العليا اإلسرائيلية، حول الفنادق 
والعقارات األرثوذكسية في منطقة باب الخليل، والتي تم 

  .تسريبها بطرق ملتوية غير قانونية، وغير شرعية

رائيلية، التي وأوضح ال نثق بقرارات المحاكم اإلس
وجدت من أجل خدمة االحتالل وسياساته وممارساته، 
ونعتقد بأن قرار ما يسمى بالمحكمة العليا اإلسرائيلية، 
بالمصداقة على ملكية الهيئات االستيطانية لعقارات باب 
الخليل، إنما هو قرار وعمل باطل غير قانوني وغير 

  .شرعي

 ال وأضاف أن من أقدم على عملية التسريب هذه
ًيحق له أن يقوم بها، وليس مخوال أو صاحب صالحية 
بأن يفرط بعقاراتنا وأوقافنا التي هي جزء من تاريخنا 

  .وتراثنا وعراقة انتمائنا لهذه األرض المقدسة

وأكد أن استيالء المنظمات االستيطانية اليهودية 
المتطرفة على عقارات باب الخليل العريقة، إنما تعتبر 

ضاف إلى النكبات والنكسات التي تعرض ُنكبة جديدة، ت
لها حضورنا المسيحي في هذه المدينة المقدسة، وفي 

  .هذه البقعة المباركة من العالم

إن قضية باب الخليل، إنما هي مسألة في : وقال
غاية الخطورة، فاستيالء المستوطنين على األبنية 
العريقة والجميلة، والتي تعتبر واجهة القدس ومرآتها 

خل الزوار والحجاج إلى أماكنها المقدسة، واستيالء ومد
المستوطنين على هذه العقارات إنما تعتبر انتكاسة خطيرة 

  .غير مسبوقة للقدس، وهويتها العربية الفلسطينية

َنعرف جيدا من هم المتآمرون ومن هم : وأضاف
المتواطئون والمتخاذلون، ومن الذين تم استعمالهم 

رير هذا المشروع االستيطاني كأدوات قذرة من أجل تم
الخطير في مدينة القدس، ولكننا نود أن نقول بأنه ال 
يجوز لنا أن نكتفي بإصدار بيانات الشجب واالستنكار 
حول هذه الجريمة الجديدة المرتكبة بحق كنيستنا وأوقافنا 
في المدينة المقدسة، بل يجب التفكير وبشكل جدي في 

 لكي نوصل رسالتنا سلسلة نشاطات احتجاجية سلمية؛
ٕإلى العالم والى كل من يعنيهم األمر، بأن صفقة باب 
ٕالخليل مرفوضة جملة وتفصيال، حتى وان صادقت عليها  ً
ٕالمحاكم اإلسرائيلية، وان هذه الصفقة لن تمر مهما كان 

  .الثمن، ومهما كانت التضحيات

أن استهداف األبنية األرثوذكسية : وأوضح
 إنما يندرج في إطار التآمر على العريقة في باب الخليل،

حضورنا المسيحي العريق في هذه األرض المقدسة، 
فأعداؤنا أوجدوا لنا تنظيم الدولة وأخواتها من المنظمات 
اإلرهابية، بهدف استهداف الحضور المسيحي في هذا 
المشرق العربي، كما وغيره من مكونات هذا المشرق، 

ولة بثوب مختلف، أما عندنا فقد أوجدوا لنا تنظيم الد
هنا وهناك إنما هما " الداعشية "وبأسلوب آخر ونعتقد بأن

وجهان لعملة واحدة وهدف هؤالء هو تدمير حضارتنا 
والنيل من تاريخنا وتراثنا وتهميش حضورنا وصمودنا، 

  .وبقائنا في هذه األرض المقدسة

من % ١َلم يبق في فلسطين إال : وتابع
، تتراجع بشكل دراماتيكي المسيحيين، وأعداد المسيحيين
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في مدينة القدس، وصفقة باب الخليل، ستؤدي إلى 
تراجع مذهل وكارثي لحضورنا المسيحي العريق واألصيل 

  .في هذه المدينة المقدسة

 ١١/٦/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

الروم األرثوذكس المقدسية ترفض قرار 
  االحتالل االستيالء على عقاراتها

 

بطريركية الروم  لنتأع –  بترا– عمان
 الثالثاء، معارضتها الكاملة أمساألرثوذكس المقدسية، 

ّلقرارات المحاكم اإلسرائيلية غير المنصفة فيما يتعلق  ُ
 في باب األرثوذكسيةبصفقة االستيالء على العقارات 

 .الخليل بالقدس

ًجاء ذلك في بيان أصدرته البطريركية تعقيبا 
، األولرائيلية الصادر أمس على قرار المحكمة العليا اإلس

باعتماد صفقة عقارات باب الخليل والتي تم إبرامها بشكل 
مشبوه في عهد البطريرك السابق ايرينيوس األول بالرغم 

إلبطالها على مدار  من تقديم البطريركية كل ما هو كاف
ً عاما، بالتعاون مع جميع ١٤مواجهة قانونية استمرت 

ة األردن والجهات الجهات الرافضة للصفقة وخاص
الرسمية الفلسطينية واللجنة الرئاسية العليا لشؤون 

 .الكنائس

وقالت البطريركية إن الستار لم يسدل بعد عن 
هذه القضية وان الطواقم القانونية العاملة مع البطريركية 

 ٤٨تقيم معلومات وبينات جديدة تم تزويدها بها خالل الـ 
ظلمة أخرى تم ساعة الماضية والتي تكشف جوانب م

 .اخفاؤها لهذه الصفقة المشبوهة

ُوثمنت البطريركية جهود المخلصين الذين 
ساهموا في إنجاح الجوالت الدولية التي قام بها غبطة 
البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال 
فلسطين واألردن، وذلك للكشف عن األسس الفاسدة 

يسة األرثوذكسية في لصفقة االستيالء على أمالك الكن
باب الخليل، إلى جانب الدعم المعنوي الذي قدمه له 
رؤساء الدول والشخصيات السياسية والدينية والثقافية 
العالمية، ما يؤكد عدالة القضية األرثوذكسية وصحة 
موقف البطريركية الرافض لعملية االستيالء على أمالكها 

سية بدعم عناصر يمينية مؤثرة في الحياة السيا
 .اإلسرائيلية

كما أعربت عن عن شكرها لكل من ساهم في 
 واللجنة األردن في هذه المواجهة ال سيما إسنادها

الرئاسية الفلسطينية العليا لشؤون الكنائس والمؤسسات 
 الوطنية والشخصيات والقوى الوطنية األرثوذكسية

الفاعلة، مؤكدة استمرار هذه المواجهة ما دامت الحقوق 
 .مسلوبة

وأكدت أنها ماضية باستكمال مشوارها في 
مقاومة عملية االستيالء على عقاراتها في باب الخليل 
بمختلف السبل المشروعة، وأن طواقمها القانونية 
بالتعاون مع خبراء في القانون الدولي، تدرس كل 
االحتماالت المتاحة إللغاء عملية االستيالء على عقارات 

 .باب الخليل

ة أنها ستستمر بجهودها الدولية وأكدت الطريركي
ولقاء رؤساء الدول وبرلمانيين ورؤساء أحزاب حاكمة 
ومعارضة ورؤساء كنائس العالم، بالتعاون مع بطاركة 
ورؤساء كنائس القدس، من اجل حماية حقوق الكنائس 
في كل مكان وخاصة العقارات األرثوذكسية في باب 

ّالخليل، الذي يشكل المدخل الرئيسي لكني سة القيامة ُ
وكافة البطريركيات وكنائسها الرئيسية، وإلثبات حقيقة أن 
االستيالء على هذه العقارات سيكون له آثار سلبية على 

ّالوجود المسيحي األصيل في المدينة المقدسة ُ. 

واعتبرت أن وجود مجتمع مسيحي نابض 
بالحياة في القدس هو عنصر أساسي للحفاظ على 

، وشرط أساسي لتحقيق السالم ًمجتمع المتنوع تاريخيا
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فالقدس يجب أن تحافظ على طابعها  في هذه المدينة
 .الفسيفسائي متعدد الثقافات واألديان

وأكدت استعدادها لتقديم الدعم للمستأجرين 
المحميين بهذه العقارات ليكونوا خط دفاع آخر أمام 
الهجمة االستيطانية الشرسة على القدس عامة، وهذه 

  .صةخاالعقارات 
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بطاركة ورؤساء كنائس القدس يحذرون من 
  )بيان( في األماكن المقدسة االحتالل انتهاكات

 

 حذر بطاركة ورؤساء كنائس القدس –عمان 
من االنتهاكات المستمرة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي في 
المدينة المقدسة، والتي كان أخرها تقييد قدرة الكنائس 

ي التعامل بحرية مع الممتلكات المقدسة وانحياز ف
المحاكم التابعة إلدارة االحتالل إلى المستوطنين 
والمتطرفين في الدعاوى القضائية المقامة، واستمرار 
محاوالت االستيالء على عقارات باب الخليل األرثوذكسية، 
ٍوتعد يهدد الوجود المسيحي األصيل في أرضنا المقدسة 

 .الحبيبة

 ":الدستور" ء في البيان كما ورد لـوجا

ٌلقد َأوضح لك الرب َأيها اإلنسان ما هو صالح ِ َ َ َُ َ ُ ْ َ َ َِ َ    َ َ َ ْ ْ. 
َوماذا يبتغي منك سوى َأن تتوخى العدل، وتحب الرحمة،  َ َْ ْ  ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ ْ  ْ َ ْ َ َ

َوتسلك متواضعا مع إلهك؟ ميخا  َِ َ ُِ َ َْ ًُ ِ َ ََ َ٨:٦. 

بطاركة ورؤساء قبل عامين، أصدرنا نحن 
ًكنائس القدس بيانا يعكس قلقنا العميق من انتهاكات 

الذي يحكم األماكن المقدسة " الستاتيكو"الوضع القائم 
هدفت هذه االنتهاكات إلى . وحقوق الكنائس وامتيازاتها

تقييد قدرة الكنائس في التعامل بحرية مع ممتلكاتنا؛ ومن 
طانية متطرفة هذه االنتهاكات ما قامت به جماعات استي

نجحت إحداها في الحصول على حكم من محكمة القدس 

المركزية يتيح لها االستيالء على ممتلكات تابعة للكنيسة 
األرثوذكسية المقدسية في قلب الحي المسيحي قرب باب 

 .الخليل في القدس

 حزيران الجاري نظرت ٣في أعقاب جلسة 
الروم محكمة االستئناف العليا في استئناف بطريركية 

األرثوذكس المقدسية ضد القرار الصادر من المحكمة 
المركزية لصالح المستوطنين، وفي العاشر من حزيران 
الجاري صدر حكم في المحكمة العليا لصالح المجموعة 

ّنحن، كبطاركة ورؤساء كنائس نود ان نعبر . المتطرفة ُ
عن دهشتنا الكبيرة من السرعة التي أصدرت بها 

 .المحكمة حكمها

ان اعتداءات المجموعة المتطرفة التي تحاول 
االستيالء على عقارات باب الخليل األرثوذكسية تعتبر 
ًاعتداءا ليس فقط على حقوق ملكية الكنيسة 
األرثوذكسية المقدسية، بل اعتداء على حماية الوضع 
ٍالراهن لجميع المسيحيين في هذه المدينة المقدسة، وتعد 

صيل في أرضنا المقدسة يهدد الوجود المسيحي األ
ٕواذا تمكنت هذه المجموعة الراديكالية، ال سمح . الحبيبة

اهللا،من إخالء المستأجرين المحميين واالستيالء على تلك 
الممتلكات، فإن المسيحيين والحجاج سيفقدون ممر 
وصولهم الرئيسي إلى الحي المسيحي في البلدة القديمة 

ًدون أيضا طريق بالقدس، واألهم من ذلك هو أنهم سيفق
 .وصولهم الرئيسي إلى كنيسة القيامة

ان مجلس بطاركة ورؤساء كنائس القدس يدعم 
بقوة بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية في إصرارها 
على استئناف قرار المحكمة، كما نعلن مواصلة دعمنا 
الكامل لجهودها حتى بعد صدور الحكم الجديد من 

تقويض وجود كنيسة واحدة إن محاولة . المحكمة العليا
هنا هو تقويض لجميع الكنائس وللمجتمع المسيحي 

  .األوسع حول العالم
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ونؤكد من جديد على إيماننا بأن وجود مجتمع 
مسيحي نابض بالحياة في القدس هو عنصر أساسي 
ًللحفاظ على المجتمع المقدسي المتنوع تاريخيا، وشرط 

لتي يجب أن أساسي لتحقيق السالم في هذه المدينة ا
نحافظ على طابعها الفسيفسائي متعدد الثقافات واألديان، 

 .فهي نقطة التقاء األديان التوحيدية الثالث

وندعو جميع القيادات السياسية المؤثرة، وقادة 
الدول، وجميع أصحاب النوايا الطيبة في جميع أنحاء 
العالم لالنضمام إلينا في السعي لتحقيق نتيجة مقبولة 

القضية بحيث نحافظ على الوضع الراهن في هذه 
، ونحافظ على وجود آمن للمجتمع المسيحي "الستاتيكو"

المقدس، كما نؤكد على رفضنا استخدام أساليب غير 
 .قانونية لالستيالء على ممتلكاتنا المسيحية

 بطاركة ورؤساء كنائس القدس: الموقعون

البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريركية الروم  •
 كساألرثوذ

البطريرك نورهان مانوجيان، بطريركية األرمن  •
 األرثوذكس

رئيس األساقفة بيرباتيستا بيتساباال، القاصد  •
 الرسولي، البطريركية الالتينية

األب فرانشيسكو باتون، حارس األراضي  •
 المقدسة

رئيس األساقفة األنبا أنطونيوس، بطريركية  •
 األقباط األرثوذكس، القدس 

يل داهو، بطريركية رئيس األساقفة جبرائ •
 األرثوذكس السريانية

رئيس األساقفة أبا إمباكوب، بطريركية  •
 األرثوذكس اإلثيوبية

رئيس األساقفة ياسر العياش، بطريركية الروم  •
 الملكيين الكاثوليك

رئيس األساقفة موسى الحاج، البطريركية  •
 المارونية

رئيس األساقفة سهيل دواني، الكنيسة األسقفية  •
 لشرق األوسط في القدس وا

المطران إبراهيم ساني عازار، الكنيسة اإلنجيلية  •
 اللوثرية في األردن واألرض المقدسة 

األسقف بيير المالكي، البطريركية الكاثوليكية  •
 السيريانية

المونسنيور كريكور أوكوسدينوس كوسا،  •
 البطريركية الكاثوليكية األرمني
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االحتالل سرق أرضنا وابتلع : المطران حنا
  أوقافنا ويسعى لسرقة ثقافتنا

 

سلطات االحتالل "قال المطران عطا اهللا حنا ان 
سرقت أوقافنا المسيحية، وتواصل اعتداءاتها على 
المسجد األقصى وعلى كثير من أحياء القدس وأبنائها، 

وهي نفسها التي تقمع النشاطات الثقافية في المدينة  
 .المقدسة

 المطران حنا، في تصريح له اليوم، إلى ولفت
منع االحتالل مهرجان شعري ثقافي بمدرسة األيتام في 

في اآلونة األخيرة شهدنا منعا : "القدس القديمة، وقال
للكثير من النشاطات والفعاليات الثقافية التي تحمل 
الطابع الوطني في المدينة المقدسة، كما أن االحتالل 

ع بموجبها أية نشاطات فلسطينية ُيسعى لسن قوانين تمن
  ".في مدينة القدس

ان مؤتمر البحرين المشبوه الذي "وأضاف 
سيعقد بعد أيام لن يعقد من اجل الدفاع عن القدس ولن 
يعقد من اجل الدفاع والحفاظ على أوقافها ومقدساتها 
المستباحة بل يعقد من اجل تمرير صفقة القرن والتآمر 
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على مدينة القدس وعلى على القضية الفلسطينية و
 ".أوقافها بشكل خاص

األوضاع في مدينة القدس وصلت "ولفت إلى أن 
إلى مرحلة في غاية الخطورة فكل شيء عربي وكل شيء 
فلسطيني إسالمي أو مسيحي مستهدف ومستباح في 
المدينة المقدسة وحتى النشاطات والفعاليات الثقافية 

ادرين والداعين تمنع وتقمع في القدس ويتم اعتقال المب
  .لها

من خالل قمعه  -االحتالل "وأوضح أن 
يهدف شطب  –واستهدافه للنشاطات الثقافية في القدس 

القدس من قاموسنا ويريدنا ان نتخلى عن انتمائنا 
  ".لمدينتنا

 ٢٣/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 
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ّتشكيل لجنة وطنية لحماية األوقاف 
  ّاألرثوذكسية في القدس

 

ّتشكلت مؤخرا لجنة وطنية لحماية  -  "٤٨ عرب" ّ
ّاألوقاف األرثوذكسية، مكونة من حراك  " الحقيقة"ّ

والمجلس المركزي األرثوذكسي وهيئة العمل الوطني 
واإلسالمي، بعد اجتماع في القدس شاركت فيه القوى 

  .الثالث

وقال بيان صادر عقب االجتماع إن اللجنة 
ّصعيدية نضالية ّالوطنية تهدف إلى ترتيب خطوات ت

  .ّشعبية، ضد بيع األوقاف للسلطات اإلسرائيلية

ّقضية "ّوأكد المجتمعون أن قضية األوقاف هي 
ٌوطنية فلسطينية، وتأكيد على أن نضالنا هو جزء من  ّ
ّالنضال الشعبي الكفاحي الفلسطيني، وأن ما يقوم به 
ثيوفيلوس ومن كان قبله من المنظومة الفاسدة هو خطر 

ى القدس وعلى كل شبر من فلسطين حقيقي عل
  ."التاريخية

وقال عضو المجلس المركزي األرثوذكسي، جالل 
ّبرهم، إن أهمية هذا اللقاء هي في  ّتحمل المسؤولية "ّ ّ

ًالجماعية في نضالنا وخصوصا من القدس والتعامل  ّ
ّبجدية كاملة للتصدي لتسريبات األوقاف كقضية وطنية ّ ّّ".  

لهيئة، مازن الجعبري، ّبينما أكد منسق عمل ا
ّعلى أهمية تعزيز النضال المشترك في سبيل الحفاظ على 

  .األوقاف في ظل استهداف القدس

، نيفين أبو "الحقيقة"ّوبدورها شددت عضو حراك 
ّرحمون، على أهمية العمل المشترك على مستوى نضالي 
ّفلسطيني عام في قضية األوقاف األرثوذوكسية باعتبارها 

ّقضية وطني ّة حارقة، والتسريبات تطال هوية ومكانة ّ
ًفلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص، وخصوصا ما 

ّشهدناه مؤخرا في قضية باب الخليل ً .  

٢٤/٦/٢٠١٩الدستور 
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االنتهاء من إعادة تأهيل وترميم مقبرة 
  التاريخية وسط القدس المحتلة" المجاهدين"

 

مقابر المسلمين في القدس انتهت لجنة رعاية 
ٕالمحتلة من مشروع ترميم واعادة تأهيل مقبرة المجاهدين 

 .ُقبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة
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واستمر العمل في المقبرة قبل وبعد فترة عيد 
الفطر السعيد، وهي المقبرة التاريخية الرابعة في القدس 

  .ةمأمن اهللا، والرحمة، واليوسفي: بعد مقابر

  ٩/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 
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أولياء أمور الطلبة في القدس القديمة 
  يوجهون مناشدة لألهالي

  

لجنة أولياء األمور في القدس  ناشدت – القدس
التوجه واإلسراع بتسجيل "القديمة، المواطنين المقدسيين بـ

أبنائهم لصفوف السابع والثامن والتاسع للبنين بمدرسة 
عدادية، والتسجيل في مدرسة خليل السكاكيني القدس اإل

اإلعدادية للبنات للصفوف السابع والثامن والتاسع، 
والتسجيل في مدرسة الميلوية للبنات من الصف األول 

  .حتى السادس

كما ناشدت لجنة أولياء أمور الطلبة في القدس 
ّالقديمة أئمة المساجد بحث المواطنين على تسجيل 

  .دارسأبنائهم في هذه الم

وأكدت المناشدة أن هدف التسجيل المكثف هو 
  ".الحفاظ على بقاء هذه المدارس بالبلدة القديمة"

يذكر أن بلدية االحتالل تسعى لتفريغ المدارس 
المذكورة في البلدة القديمة لتحويلها الى جمعيات 

  .استيطانية وألهداف تهويدية في المدينة المقدسة

  ١٦/٦/٢٠١٩ا وكالة األنباء الفلسطينية وف
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 طويلة إستراتيجيةُعيسى يطالب بتصميم 
 المدى لإلسكان في القدس

 

الدكتور حنا عيسى، األمين  طالب –رام اهللا 
العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس 
والمقدسات، الجهات الرسمية الفلسطينية والمستوى 

ينيين في العربي والدولي، بمواجهة قضية اإلسكان للفلسط

مدينة القدس المحتلة، جراء قوانين االحتالل المتطرفة 
التي تبيح مصادرة األراضي وهدم البيوت والمنازل 

، يقابلها واإلصالحالعربية، إضافة لمنع عمليات الترميم 
قوانين تشرع البناء االستيطاني المتزايد لفرض األمر 
الواقع وجلب مزيد من المغتصبين للمدينة المقدسة 

طبيقا لسياسة التهويد التي تتبعها الحكومات اإلسرائيلية ت
  .المتتالية

المقدسي اليوم أصبح غير قادر على "وقال، 
 االستيطانيةالتوسع في أرضه، فالمستوطنات والبؤر 

صادرت معظم األراضي لصالح المستوطنين، وما تبقى 
من ارض خصص كمناطق خضراء، ليجد المقدسي نفسه 

 تلبي احتياجاته للتكاثر والزيادة في منطقة صغيرة ال
ليبقى الحل الوحيد بالرحيل والهجرة عن المدينة، كما أن 
معاناة أهالي القدس المحتلة ال تكمن فقط في ضيق 
السكن والمنع من البناء، بل حتى في إكمال أو ترميم 
البيوت القائمة، ما دفع عشرات اآلالف منهم إلى البحث 

ة إلى أطراف المدينة خارج عن مساكن بديلة والمغادر
  ".الجدار العازل

اآلن أصبحت تعاني مدينة القدس من "وأضاف، 
، وهو هدف رئيس تعمل اإلسكانانهيار شبه كامل في 

حكومات االحتالل المتعاقبة على تحقيقه من خالل 
إضعاف المدينة وخدماتها بالنسبة للمقدسيين، وبالتالي 

توطنين، فالعقبات تهجير المقدسيين لتوطين قطعان المس
والمصاعب والقوانين التي وضعتها بلدية االحتالل 

 المتعاقبة جعلت اإلسرائيليةبالقدس والحكومات 
المقدسيون يحصلون على اقل من رخصة بناء واحدة 
لكل ألف مسكن، وهو ما يعني وجود آالف المساكن غير 

 لحظة، وجعلت من أيالمرخصة والمعرضة للهدم في 
على سكن تتوافر فيه المواصفات حصول المقدسي 

  ".الصحية وغير مهدد بالهدم، حلم صعب المنال
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 للقدس إسرائيلمنذ احتالل "ونوه الدكتور حنا، 
م لم تبد أي اهتمام بأي مشروع إلسكان ١٩٦٧عام 

الفلسطينيين، وكان كل اهتمامهم بمشاريع إسكان 
مخصصة فقط لليهود، وذلك من أجل استقطاب واجتذاب 

ٕد من اليهود للسكن في القدس، واحاطة القدس اكبر عد
الشرقية بمستوطنات وأحياء جديدة تحد من إمكانية 
ٕالفلسطينيين بالتوسع الطبيعي واقامة مساكن لهم، وذلك 
عن طريق تحديد الرقعة المتاحة للفلسطينيين كي يبنوا 

  ".عليها أحياء جديدة، أو يقيموا مشاريع إسكانية عليها

ا عيسى، وهو أستاذ وخبير وأشار الدكتور حن
 لم تقم بعمل بنية تحتية ألية إسرائيل"القانون الدولي، 

أراض تناسب إقامة مشاريع إسكانية للفلسطينيين، ولذلك 
كان على أي فلسطيني يريد إقامة مشروع إسكاني أن 
يقوم بإعداد مخطط تنظيمي للقطعة أو مجموعة قطع 

ع كل العراقيل أراض، يتقدم به للبلدية، التي تقوم بوض
 إلىوالتعقيدات والمماطلة إلقراره، مما حذى بالعديد منهم 

اليأس من ان توافق البلدية عليهم، وهذا قادهم للبناء 
غير المرخص، إذا ما أضفنا إلى ذلك ارتفاع كلفة 

  ".الحصول على رخصة بناء وطول مدة الحصول عليها

أول مشروع إسكاني أقيم في "وذكر القانوني، 
 القدس، كان عمارات نسيبة في بيت حنينا وفي مدينة

أوائل التسعينات من القرن المنصرم، وكانت تكاليف 
 لكن ، آالف دوالر،٣استصدار رخصة بناء ال تتجاوز 

الوضع اليوم بات مختلفا، فتكلفة رخصة بناء لمنزل ال 
 ٤٠ً مترا مربعا، أصبحت تزيد عن ١٢٠تتجاوز مساحته 

ق المرخصة اآلن في القدس، ألف دوالر، وأسعار الشق
 ألف دوالر، وهذا ما ال ٥٠٠- ٣٠٠أصبحت تتراوح بين 

من السكان، ومدة التسليم اآلن تتراوح بين % ٩٩يطيقه 
  ". سنوات نظرا لتعقيدات الترخيص٨-٦

 في اإلسكانبذلك بات االستثمار بقطاع "وتابع، 
مدينة القدس المحتلة هو استثمار طويل األمد وموجه 

لة جدا من السكان يمكنها دفع الثمن، ذلك أن لقلة قلي
أمور شراء بيت بالتقسيط، ليست قائمة في القدس، لعدم 
وجود نظام إقراض مصرفي يساعد الناس على التملك، 
وعلى ذلك فإن مثل هذه المشاريع لن تخدم الطبقة 
المتوسطة وال الفقيرة من السكان، أو حتى األزواج 

  ".نهم المعضلة الكبرىالشابة الذين يشكل أمر إسكا

تعتبر الخريطة الهيكلية المسماة "وقال عيسى، 
 بتهويد االحتاللالتي تتبعها سلطات ) ٢٠٠٠القدس (

القدس وطمس معالمها العربية وتهجير وطرد سكانها، 
من أبرز القوانين والخرائط التي تدمر القدس وتحد من 

 الهجرة وترك المدينة إلىتوسع المقدسيين وتدفعهم 
لمقدسة، حيث تزيد العقبات والمعوقات التي تواجه ا

المقدسيين فيما يخص البناء في القدس المحتلة، حيث 
 عملت على تخصيص اإلسرائيليإن سلطات االحتالل 

مساحات واسعة من أراضي المدينة لبناء المستوطنات 
ُومساحات مشابهة تم تصنيفها كمناطق خضراء، يمنع 

ها، وبالتالي جعل إمكانية الفلسطينيون من البناء علي
  ".ًالتوسع السكاني الفلسطيني الطبيعي معدومة تماما

قانون التنظيم "هناك ما يسمى بـ "وأضاف، 
، وهو قانون الهدف من وراءه تهجير "والتخطيط

 تحويل إلىالمقدسيين وطردهم من مدينتهم، حيث أدى 
 من مساحة القدس إلى مناطق %٤٠٠ ما يزيد على

لبناء للفلسطينيين عليها، وتستخدم خضراء يمنع ا
كاحتياط لبناء المستوطنات كما حدث في جبل أبو غنيم، 
وقد دفعت هذه اإلجراءات إلى هجرة سكانية عربية من 
ًالقدس إلى األحياء المحيطة بالمدينة نظرا إلى سهولة 

  ".البناء والتكاليف

إن حل مشكلة "أوضح أمين عام الهيئة، 
ن في إيجاد آلية تمول وتدعم اإلسكان في القدس يكم

حصول أصحاب المنازل على الرخص، وعلى صناديقنا 
ٕالعربية، إن أرادت خدمة القدس، وابقاء المقدسيين فيها، 
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، ودعم المقدسيين بالصوت ًوالأأن تتوجه لهذا المنحى 
والصورة وفضح ممارسات االحتالل وغطرسته، من خالل 

ينة المقدسة تسليط الضوء على كل ما تتعرض له المد
 تفاصيل حياتهم اليومية وهذا واجب إغفالوسكانها وعدم 
 لتفعيل إضافة ومسؤول ومثقف، إعالمييقع على كل 

 وما يتعرض له المقدسيين من هدم اإلسكانمشكلة 
 االحتالل إلدانةلبيوتهم في المحافل والمؤتمرات الدولية 

  ". حق المقدسيينٕواحقاق

يز آليات وناشد القانوني حنا عيسى بتعز
وعمليات التمويل لمدينة القدس ولسكانها من أبناء 
ٕالشعب الفلسطيني، واقامة مركز للتخطيط البديل وتشكيل 
لجنة إعالمية مساندة لعملية تمويل المشاريع الحيوية في 
ٕالمدينة، واعادة بناء المنازل التي تم هدمها، وتوفير أجرة 

  .إسكانهمسكن لألسر التي تتعرض منازلهم للهدم لحين 

المستويات العربية والدولية "وقال األمين العام، 
مطالبة بالحد من تقتير الدعم لمدينة القدس، والكف عن 
ًبطء التمويل من قبل المانحين العرب خاصة وكافة 

 طويلة إستراتيجيةالمانحين بشكل عام، وعليها تصميم 
المدى لإلسكان في القدس، استغالل كافة الموارد 

  ".من األراضي في المدينةالمتوفرة 

   ١٦/٦/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
يطالب إسرائيل بإعادة  اإلسالمية في القدس

  العقارات المسيحية

 

ّ يشد مجلس األوقاف والشؤون –الناصرة 
والمقدسات اإلسالمية في القدس على أيادي المرابطين 

حافظين على منار هذه في بيت المقدس وأكنافه الم
األرض المباركة التي رسمت حدودها بدماء الشهداء 
ّورفات الصحابة وتابعيهم، فهذا دأبكم وهذا ديدنكم يا من 

أعجزتم بوقفاتكم المباركة كل مخططات الباطل وأعوانه 
ًالذين لم يدخروا وسعا في منازعتكم هذا اإلرث النفيس 

هللا وأصحاب رسول ًبما استؤمنتم عليه وفاء لذمة رسول ا
  .اهللا

فال يضرنكم من خذلكم سفاهة بأن سخر خيرات 
الـمسلمين يبددونها في ما ال فائدة تحته وتلك مفسدة 
صغرى، أما تلك المفسدة الكبرى فيمن فرط وباع وسمسر 
ًخيانة وضرارا في تمليك المحتل العقارات والبيوت 

  .واألراضي مساهمين في تكريس االحتالل والظلم

تذاكرنا ـ و : "ي ذر ـ رضي اهللا عنه ـ قالعن أب
نحن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ أيهما أفضل 
أمسجد رسول اهللا أم بيت الـمقدس، فقال رسول اهللا صلى 

صالة في مسجدي أفضل من أربع : "اهللا عليه وسلم
صلوات فيه، ولنعم المصلى هو، وليوشكن أن يكون 

 حيث يري منه بيت للرجل مثل شطن فرسه من األرض
خير له من : "وقال". الـمقدس خير له من الدنيا كله

  ".الدنيا و ما فيها

من هذه األرض  فيا أبناء بيت الـمقدس ال تفرطوا
ًالـمباركة فهذا خير لكم من الدنيا وما فيها مصداقا لقول  ٌ

  .رسولكم األكرم صلى اهللا عليه وسلم

سلة أما في ما رشح في اآلونة األخيرة من سل
متواصلة من الفواجع التي تكاد ال تنتهي واحدة إال 
وابتلينا بأكبر منها بما كسبت أيدي الـمنافقين وضعفاء 
النفوس فيما كشف اهللا لنا من سترهم في والية االحتالل 
تحت حجج واهية وأعذار كانت لهم أقبح من ذنوبهم، 

  :فليس ابلغ من قول اهللا عز وجل فيهم

ِبشر المناف * َ ُ ْ ِ  ًقين بَأن لهم عذابا َأليما َ ِ ًِ ََ ْ ُ َ ِ َالذين * َ ِ
َيتخذون الكافرين َأولياء من دون المؤمنين َأيبتغون  ْ َ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َُ ْ ِْ ُِ ْ ُ 

ًعندهم العزة فإن العزة لله جميعا ِ ِ ِ ِ ِ َِ ّ َ َ َِ ْ ُ ُ   )١٣٨،١٣٩:النساء( * َ

ولعل آخر هذه النوائب ما أعلن عنه من 
 االستيطانية على فندقي االمب، استيالء الـمنظمات
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والبتراء وعدد كبير من الـمخازن الـمحيطة بهما في 
منطقة باب الخليل بمساحتها الضخمة وموقعها بالغ 
الحساسية واألهمية في قلب الـمدينة الـمقدسة والمشرف 
على الطرق الرئيسة الـمؤدية إلى الـمسجد األقصى 

هم الـمداخل التاريخية الـمبارك وكنيسة القيامة، وأحد أ
للبلدة القديمة خالل الفتح اإلسالمي للمدينة الـمقدسة، 
في مشهد هزلي يشكل وصمة عار وطعنة في ظهور 
أبناء الـمدينة الصابرين في أحيائها اإلسالمية 

 .والـمسيحية

  :وعليه فإننا في مجلس األوقاف نؤكد على ما يلي

ربة إلى نطالب بإعادة كل العقارات المسيحية المس .١
أصحابها الشرعيين تحت طائلة بطالن كافة العقود 
والصفقات المشبوهة التي حيكت في جنح الظالم وفي 
غفلة من أصحاب الحقوق من قبل أطراف ال يمثلون 
إال أنفسهم الـمريضة وبعقود باطلة تمت شرعنتها 
بوصاية محاكم االحتالل أحد أضالع هذا الظلم الواقع 

  .القانون الظالمةباسم القانون ودولة 

نؤكد أن أراضي األوقاف الـمسيحية في مدينة القدس  .٢
تسري عليها أحكام وقوانين األوقاف العامة فالوقف ال 
ًيباع وال يوهب وال يورث بل يبقى حبسا تنفق غلته 
وثمرته في أي من وجوه الخير التي عينها الواقف، 

  .وهو على وجه العموم

ة ومجلس األمن التي نؤكد على قرارات األمم الـمتحد .٣
ّتنص بشكل واضح على أن كل إجراء أو تغيير أجرته 
أو تتخذه سلطات االحتالل في مدينة القدس باطل 
ًوالغ وال يعتد به سواء أكان بيعا وشراء أم تسريبا  ً ٍ

  .واستيالء

كما وال بد من فضح وتعرية كل من يثبت تورطه في  .٤
 بكشف هذه القضية أو غيرها من القضايا الـمشابهة،

أي دور أو تورط ألي شخصية دينية أو وطنية مهما 
  .عال شأنها بين الناس

ونختتم مذكرين كل من تساهل بجريمة تسريب 
أرض أو عقار في األرض المباركة ألعدائنا بقول اهللا 

يا أيها الذين آمنوا ال تخونوا اهللا والرسول : "تعالى
  ".وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون

  ١٩/٦/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

وزير الداخلية يوعز بالسير بإجراءات إصدار 
 وتجديد جوازات سفر المقدسيين

اوعز وزير الداخلية سالمة  –  خاص–عمان  
حماد الى مدير عام دائرة االحوال المدنية والجوازات وبناء 
على موافقة رئيس الوزراء، السير بإجراءات إصدار وتجديد 

ن عبر شركة البريد األردني، جوازات سفر المقدسيي
 دينارا بدال ٥٠وتخفيض بدل الخدمة التي يتم تقاضيها إلى 

  . دينارا٧٠من 

  ٢٠/٦/٢٠١٩الحقيقة الدولية 

* * * * *  

خبير مقدسي يحذر من مخططات مرعبة لنزع 
  الصبغة اإلسالمية والعربية عن القدس

 

جمال . الخبير المقدسي د  حذر– القدس المحتلة
خططات االحتالل في مدينة القدس والتي عمرو من م

تهدف إلى نزع الصبغة اإلسالمية والعربية عن المدينة، 
  .المزورة" اإلسرائيلية"ٕواقامة مشاريع أسرلة لتثبيت الرواية 

بلدية "أن : وقال عمرو، في تصريح صحفي
االحتالل في القدس هي ذراع دولة االحتالل في تنفيذ 

دف تغيير المعالم بشكل مخططات مرعبة على األرض، به
ٕجذري، فما يجري في منطقة باب العامود وازالة الحديقة 
المتاخمة له بمساحة خمسمائة متر، وخلع ألف بالطة من 
آثار تعود لحقبة التاريخ اإلسالمي، كل ذلك يأتي في سياق 
ٕالحرب اليومية على كل ما هو تاريخي واسالمي في 

ة اإلعمار في المسجد المدينة، فاالحتالل اعتقل طاقم دائر
األقصى لقيامهم بتثبيت بالطة في ساحات المسجد 
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األقصى، كانت تتحرك تحت أقدام المصلين، وُأخضعوا 
ٕللتحقيق، وتم تهديدهم في قادم األيام إذا تكرر الفعل، وان 
ٍعليهم الحصول على إذن من سلطة اآلثار ومن الضابط 

ف المنطقة ّالمسؤول، فيما تم في منطقة باب العامود جر
التاريخية بكل مقومات من بالط وأشجار ومصاطب حتى 
ُمغارة سليمان، ولم يتم وضع الفتات تبين طبيعة المشروع 
ٍالذي سيقام، في عملية استهتار واضحة بالمواطنين  ٍ

  ".المقدسيين والمسلمين

قبل تجريف الحديقة المتاخمة لباب : "وأضاف
لدة القديمة، ويتصل ُالعامود الذي يعتبر من أهم أبواب الب

بطريق الواد شريان البلدة القديمة، تمت إقامة منصات 
وأبراج أمنية بداخلها جنود على أهبة االستعداد للقتل، في 
ًمحاولة لتفريغه من المقدسيين والمارة، كونه مربعا أمنيا  ً
ًخطيرا، ولمنع أي مواجهات تحدث في المكان، فمن الناحية 

المكان، ومن الجهة األخرى تم األمنية تمت السيطرة في 
تغيير المعالم الجغرافية، حتى ال يشهد البالط المخلوع 

  ".والمدمر على تاريخ المكان

في منطقة برج اللقلق بالقرب : "وتابع عمرو قائال
من باب األسباط هناك مخطط مرعب مالصق لسور البلدة 
القديمة، سيتم استخدامه في تفويج المجموعات السياحية 

ً الرواية اإلسرائيلية وصوال وسط مقبرة الرحمة، حيث وسرد
مكان التلفريك، فتكون السيطرة والسرد التاريخي من األرض 
ومن األعلى، في عملية خطيرة تستهدف محاصرة التاريخ 
والجغرافيا في المكان، وكذلك باب الخليل الذي تمت اسرلته 
بكل تفاصيله، ووضع األبراج والساحات ومتحف، وشطب 

لمسميات فيها، حيث كانت دار الحكم وفيها قلعة القدس ا
  ".إبان الحكم العثماني اإلسالمي

ولفت عمرو إلى مشاريع االسرلة التي يتم فرضها 
على قلب المدينة المقدسة، وقال انه يتم تغليفها بالمشاريع 
السياحية االقتصادية، لكنها في حقيقة األمر مشاريع ذات 

امب المشؤوم والتهافت على مؤتمر طابع أسرلة بعد قرار تر
البحرين، كي يتم تنفيذ بنود صفقة القرن، فاالحتالل يريد 
أن يقول للعالم اليوم رسالة واضحة المعالم، مفادها أن 
الحكم لدولة االحتالل بال منازع، وال يحق ألي جهة 

 .االعتراض على ما يتم من مشاريع إنشائية

 ٢٣/٦/٢٠١٩ السياسي البيادر

* * ** *   

�����(�-�.(

 ٍتاريخ باق.. أبواب األقصى
  

تحتوي الجهات األربع للمسجد  –القدس المحتلة 
ً بابا ١٥األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة على 

 أبواب مفتوحة وزعت في جهتيه الشمالية ١٠منها 
 أبواب مغلقة في جهتيه الشرقية والجنوبية ٥والغربية و

واب األقصى تشترك جميعها في ألسباب عديدة، إال أن أب
 .أنها أبواب خشبية

 :األبواب المفتوحة

يقع في زاوية األقصى الشمالي : باب األسباط
 هجري، ١٢٣٢من الشرق ويعود تاريخ بناء الباب 

على اسم ) ستي مريم(ويسمى الباب باسم آخر وهو 
 .الكنيسة المجاورة له

يقع في الحائط الشمالي من سور : باب حطة
، وهو الواقع بين مئذنة باب األسباط وباب فيصل المسجد

 ٦١٧ويعد من أقدم األبواب ويعود تاريخ ببنائه عام 
بني (هجري، ويقول مؤرخون إن الباب موجود قبل دخول 

 .لألرض المقدسة) إسرائيل
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وهو واقع غرب باب حطة : باب الملك الفيصل
في السور الشمالي للمسجد األقصى، ويعود تاريخه إلى 

 هجري سمي بهذا االسم نسبة إلى فيصل ملك ٦١٠ عام
 .العراق تخليدا لتبرعه لعمارة األقصى

يقع شمال السور الغربي، دعي : باب الغوانمة
بهذا االسم نسبة إلى حارة الغوانمة الواصل إليها 

 هجري ٧٠٧والغوانمة عائلة فلسطينية، ورمم الباب عام 
وارمة وباب وله أسماء أخرى منها باب الخليل وباب الغ

 .درج الغوانمة

يقع في الحائط الغربي من األقصى، : باب الناظر
وهو قديم العهد جدد هذا الباب في عهد الملك عيسى في 

 هجري، ولهذا الباب أسماء أخرى منها باب ٦٠٠عام 
الحبس وباب ميكائيل وباب عالء الدين البصيري وباب 

 .الرباط

سجد يقع في السور الغربي للم: باب الحديد
االقصى، بين بابي القطانين والناظر وله اسم آخر هو 

 .باب آرغون، وكلمة آرغون كلمة تركية تعني الحديد

يقع في الجهة الغربية من : باب القطانين
األقصى، داخل السور وهو بين باب المطهرة وباب الحديد 
دعي بهذا االسم نسبة إلى سوق القطانين المحاذي له 

 هجري، ٧٣٧عود تاريخه إلى عام من الجهة الغربية وي
 .ويعد باب القطانين من أجمل وأشمخ أبواب األقصى

يقع في السور الغربي جنوبي باب : باب المطهرة
القطانين وبالقرب منه، وهو باب قديم جدد في العهد 
المملوكي على يد األمير عالء الدين البصيري، وقد سمي 

 .«مطهرة المسجد«بهذا االسم نسبة إلى 

وهو الكائن بمحاذاة باب السكينة :  السلسةباب
في الجهة الجنوبية من األقصى، ويعود بناء الباب لعام 

 هجري وقد عرف أيضا باسم باب داوود وباب ٦٠٠
 .الملك داوود

يقع في السور الغربي لألقصى، : باب المغاربة
 هجري، سمي ٧١٣ويعود تاريخ تجديد الباب إلى عام 

جد المغاربة بجواره، وله أسماء بهذا االسم نسبة إلى مس
 .أخرى مثل باب النبي وباب حارة المغاربة وباب البراق

 :األبواب المغلقة

يقع هذا الباب في الجهة الشرقية : باب الجنائز
من سور المسجد األقصى بجانب باب األسباط، وقد 

 .سمي بذلك لخروج الجنائز منه قديما إلى مقبرة الرحمة

يقع هذا الباب في الجهة : )التوبة(باب الرحمة 
الشرقية من سور المسجد األقصى، أطلق عليه 
الصليبيون اسم الباب الذهبي، وهو اليوم يمثل مقر لجنة 
التراث االسالمي وهو باب مكون من بوابتي الرحمة 
جنوبا، والتوبة شماال، واسمه يرجع لمقبرة الرحمة 

 .المالصقة له من الخارج

حجر وال يمكن مغلق بال: الباب الثالثي
استخدامه، يقع في الجهة الجنوبية من سور المسجد 
األقصى، وال زالت آثار هذا الباب ظاهرة للعيان من 

 مداخل متجاورة تطل على دار ٣وهو عبارة عن . الخارج
اإلمارة والقصور األموية القائمة جنوب األقصى، وتقود 
إلى الجدار الغربي للمصلى المرواني الواقع داخل 

 .قصىاأل

مغلق بالحجر وال يمكن : الباب المزدوج
استخدامه، يقع في الجهة الجنوبية من سور المسجد 
األقصى، إلى الغرب من الباب الثالثي، تحت محراب 
ًالمسجد القبلي، وهو بذلك يشكل مدخال من القصور 
األموية التي كانت قائمة جنوب األقصى إلى المسجد 

 الجامع، كان قديما القبلي عبر ممر مزدوج يوجد أسفل
ًممرا لألمراء األمويين، وأصبح اآلن مصلى اسمه األقصى 

 .القديم

يقع هذا الباب في الحائط : الباب المنفرد
الجنوبي للمصلى المرواني غربي الباب الثالثي، أغلق 
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صالح الدين هذا الباب في عهده بطريقة جعلت آثاره 
د كان غير ظاهرة للعيان، والباب عبارة عن مدخل واح

يفضي إلى دار اإلمارة األموية، التي كانت جنوبي 

األقصى، وقد اشتهر عند المؤرخين العرب باسم باب 
  .العين ألنه يؤدي إلى عين سلوان

١٨ص ١٦/٦/٢٠١٩ الرأي

  

* * * * *  
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" ثورة البراق" على إعدام أبطال ًعاما ٨٩
 جمجوم وحجازي والزير

  

 ٨٩ يوم االثنـين، الـذكرى الــال يصادف -رام اهللا 
" ثــورة البــراق"إلعــدام ســلطات االنتــداب البريطــاني شــهداء 

 .محمد جمجوم، وفؤاد حجازي، وعطا الزير: الثالثة

، تم إعدام هؤالء ١٩٣٠ففي مثل هذا اليوم عام 
الشهداء في سجن القلعة بمدينة عكا على الرغم من 

  .االستنكارات واالحتجاجات العربية

 األبطال الثالثة بعدما قامت الشرطة وبدأت قصة
البريطانية باعتقال مجموعة من الشبان الفلسطينيين بعد 
اندالع ثورة البراق، التي بدأت عندما نظم اليهود مظاهرة 

 بمناسبة ١٩٢٩أغسطس من عام /  آب١٤ضخمة في 
أتبعوها في اليوم " ذكرى تدمير هيكل سليمان"ما أسموه 

شوارع القدس، حتى وصلوا التالي بمظاهرة ضخمة في 
النشيد القومي "إلى حائط البراق، وهناك راحوا يرددون 

  .، بالتزامن مع شتم المسلمين"الصهيوني

آب الذي صادف  /١٦وفي اليوم التالي، الجمعة 
ذكرى المولد النبوي الشريف، توافد المسلمون ومن 
ضمنهم الشهداء الثالثة للدفاع عن حائط البراق، حيث 

 نية لليهود لالستيالء عليه، فوقعت صدامات كان هناك
  .عمت معظم فلسطين

 فلسطينيا ٢٦واعتقلت شرطة االنتداب في حينه 
ممن شاركوا في الدفاع عن حائط البراق، وحكمت عليهم 

جميعا باإلعدام في البداية، لينتهي األمر بتخفيف هذه 
 منهم إلى السجن المؤبد، مع الحفاظ ٢٣العقوبة عن 

 اإلعدام بحق الشهداء الثالثة محمد جمجوم، على عقوبة
  .وفؤاد حجازي، وعطا الزير

حزيران من / ١٧وحددت سلطات االنتداب يوم 
ً، موعدا لتنفيذ حكم اإلعدام بحق هؤالء ١٩٣٠عام 

األبطال، في وقت تحدى فيه هؤالء الشهداء الخوف من 
  .الموت

وكان محمد جمجوم يزاحم عطا الزير يريد أن 
ن يتم تنفيذ الحكم فيه غير آبه بالموت، يكون أول م

وكان له ما أراد، أما عطا وهو الثالث، فطلب أن ينفذ 
حكم اإلعدام به دون قيود إال أن طلبه رفض فحطم قيده 

  .وتقدم نحو حبل المشنقة رافعا رأسه

أما الشهيد محمد خليل جمجوم المنحدر من 
وعندما مدينة الخليل، فقد تلقى دراسته االبتدائية فيها 

خرج إلى الحياة العامة عاش ظلم االنتداب، وعرف 
بمقاومته للصهاينة ورفضه لالحتالل كما العديدين من 
أبناء الخليل، فكان يتقدم المظاهرات احتجاجا على 
اغتصاب أراضي العرب، وكانت مشاركته في الثورات 
دفاعا عن المسجد األقصى ما جعل القوات البريطانية 

  .هتقدم على اعتقال

وكان فؤاد حجازي أصغر الشهداء الثالثة سنا 
وهو مولود في مدينة صفد، وتلقى دراسته االبتدائية 
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والثانوية في الكلية االسكتلندية، وأتم دراسته الجامعية في 
الجامعة األميركية في بيروت، وعرف منذ صغره بشجاعته 
وحبه لوطنه واندفاعه من أجل درء الخطر الصهيوني 

مشاركة فعالة في مدينته في الثورة التي عنه، وشارك 
  .عمت أنحاء فلسطين عقب أحداث الثورة

والشهيد عطا الزير من مواليد مدينة الخليل، 
ُوعمل في مهن يدوية عدة واشتغل في الزراعة وعرف 
عنه منذ صغره جرأته وقوته الجسدية، وشارك في 
ًالمظاهرات التي شهدتها المدينة احتجاجا على هجرة 

  .اينة إلى فلسطينالصه

ُوسمح للشهداء الثالثة أن يكتبوا رسالة في 
اآلن ونحن على : "اليوم السابق لموعد اإلعدام، جاء فيها

أبواب األبدية، مقدمين أرواحنا فداء للوطن المقدس، 
لفلسطين العزيزة، نتوجه بالرجاء إلى جميع الفلسطينيين، 

فرف في ُأال تنسى دماؤنا المهراقة وأرواحنا التي ستر
سماء هذه البالد المحبوبة، وأن نتذكر أننا قدمنا عن 

طيبة خاطر، أنفسنا وجماجمنا لتكون أساسا لبناء 
استقالل أمتنا وحريتها وأن تبقى األمة مثابرة على 
. اتحادها وجهادها في سبيل خالص فلسطين من األعداء

وأن تحتفظ بأراضيها فال تبيع لألعداء منها شبرا واحدا، 
تهون عزيمتها وأال يضعفها التهديد والوعيد، وأن وأال 

  ".تكافح حتى تنال الظفر

لنا في آخر حياتنا رجاء إلى ملوك : "وأضافوا
وأمراء العرب والمسلمين في أنحاء المعمورة، أال يثقوا 
باألجانب وسياستهم وليعلموا ما قال الشاعر بهذا المعنى 

  .)ويروغ منك كما يروغ الثعلب(

اعر الفلسطيني إبراهيم طوقان في وقد خلد الش
، وغنتها فرقة )الثالثاء الحمراء(قصيدته الشهداء الثالثة 
كانوا ثالثة رجال يتسابقوا " :العاشقين، ويقول مطلعها

عالموت أقدامهم عليت فوق رقبة الجالد وصاروا مثل يا 
  ."خال، طول وعرض لبالد

  ١٧/٦/٢٠١٩ وفا

* * * * *  
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 تسمح لفلسطينية بزيارة قبر والدها بعد إسرائيل
  ًسبعين عاما

  

مركز حقوقي في  تمكن –) ب.ف.أ (– القدس
اسرائيل من الحصول على موافقة السلطات العسكرية 
على قيام مواطنة عربية وخالها بزيارة مقبرة قرية معلول 

 عاما بعد الرفض سابقا باعتبار المقبرة ٧٠المدمرة منذ 
 .ةمنطقة عسكرية مغلق

بالتماس الى المحكمة " مركز عدالة"  وتقدم 
االسرائيلية العليا لكن السلطات العسكرية قررت السماح 

وخالها صبحي منصور ) ًعاما ٧١(بدخول سلوى قبطي 
المقبرة ثالث مرات في السنة لزيارة قبر ) ًعاما ٩٢(

 .والدها وشقيقها، وتنظيف القبور، مقابل سحب االلتماس

وسن زهر نائبة مدير مركز وقالت المحامية س
لألسف منع الجيش "عدالة التي قدمت االلتماس في بيان 

دون (...) قبطي من زيارة قبر أخيها وأبيها طوال عقود 
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وجه حق ودون االستناد إلى دليل قانوني واحد، واليوم 
 ."أجبروا على التنازل بعد تقديم االلتماس

صحيح أن القرار جيد بالنسبة لها "واضافت 
ث انها ستتمكن أخيرا من زيارة قبر أبيها وأخيها الذين حي

لم ترهما قط، لكن هذا لن يعوض سنوات الحرمان 
 ."والغصة التي عانتها طوال هذه المدة

وقدمت قبطي طلبا للجيش للسماح لها ولخالها 
والبنها والبن اخيها بزيارة المقبرة على ان تحصل الزيارة 

 .خالل شهر من تقديم الطلب

 عاما لم ٧١طوال "ت قبطي لفرانس برس وقال
 ٩٢(يسمح لنا بزيارة مقبرتنا وسمحوا لخالي المسن 

بالزيارة معي النه يعرف مكان القبر، وال نعرف ) عاما
حتى االن ان كان قبر والدي موجودا الن نصف المقبرة 

 ."المسيحية جرفت،كونها تقع ضمن منطقة عسكرية

اسرائيليون والدها قتله "واشارت قبطي الى ان 
 يوما من سقوط ١٥وكانت والدتها حامال وانجبتها بعد 

 ."القرية

ال يكفي انهم قتلوا "وقالت وهي تجهش بالبكاء 
والدي بل يريدون ان يسمعوا همساتي وما سيدور بيني 

مشاعري مرتبكة، حتى قدسية (...) وبينه من حديث 
 ."زيارة الميت صادروها منا

اء مدينة الناصرة وسقطت معلول الواقعة في قض
 بايدي المنظمات ١٩٤٨ يوليو ١٥في الجليل االدنى في 

العسكرية الصهيونية واخليت من سكانها وسويت باالرض 
 .وكان فيها كنيستان ومسجد

وما . قد تم ترميم الكنيستين في السنوات األخيرة
زال المسجد قائما اال ان جزءا منه تهدم ويطالب أهالي 

 .معلول بترميمه

الت المقبرة اإلسالمية موجودة إال أنها غير ما ز
أما المقبرة المسيحية فتقع داخل المعسكر . محمية

وتتراكم حجارة . اإلسرائيلي وال سبيل للوصول إليها
المنازل المهدمة في موقع القرية حيث زرعت اشجار 

  .صنوبر، وثمة قاعدة عسكرية في الموقع أيضا

١٠ ص٢٥/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  
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تدعو الجتماع عاجل " اإلصالح النيابية"
  لمجلس النواب

  

كتلة اإلصالح النيابية إن  قالت –عمان 

 على المسجد اإلسرائيليةاالقتحامات واالعتداءات 

األقصى المبارك والمعتكفين والمرابطين فيه، دليل ان 

 اتفاقيات ومواثيق، وأنه أوهذا العدو ال يحترم أي دين 

بقية عهود االستعمار المظلمة، التي سخرت يشكل 

فيها كل األدوات الغتصاب الحقوق، وال مكان فيها 

  .لكرامة اإلنسان

وأضافت الكتلة النيابية في بيان اليوم األحد، 

أن الظروف التي يمر بها األردن والمنطقة كبيرة 

ٕومتسارعة، وان الضغوطات تجاه الموقف األردني 

صفقات التي تنتهك سيادته الرافض لكل التسويات وال
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ومواقفه الثابتة في القدس ما زالت قائمة، وما جوالت 

  .مبعوث اإلدارة األمريكية في المنطقة

لذا وفي ضوء كل ما يجري فإننا في كتلة 

اإلصالح النيابية نطالب باجتماع عاجل لمجلس النواب 

بحضور الحكومة، للوقوف على آخر المستجدات في 

 ورشة أوالمشاركة بأي مؤتمر هذا الشأن، ولرفض 

  .ولقاء تتعلق بذلك االتجاه

إن اللحظة توجب على الجميع التكاتف، 

ٕووحدة الموقف، فاألردن مستهدف إقليميا ودوليا، وان 

 المجلس دستوريا في هذا الوقت ال يعفي انعقادعدم 

أحدا من المسؤولية، مسؤولية الموقف التي نحملها 

 األردن التي تهون أمامها أمام اهللا ثم الشعب، وسيادة

  .كل التضحيات

إن معركتنا لتحرير فلسطين مستمرة، ولن 

تستطيع أي قوة الوقوف في وجه الشعوب الحرة 

ومرادها بالحرية، وستبقى اإلرادة وروح التضحية 

والفداء وقود هذه المعركة، وستبقى قوى الجهاد 

والمقاومة رأس حرية األمة في نضالها الستعادة 

  .المقدساتاألرض و

 ٣ ص٣/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

جمعية رجال األعمال في غزة تثمن مواقف 
  الملك بدعم القضية الفلسطينية

  

ثمنت جمعية رجال األعمال  – بترا –غزة 
الفلسطينيين في قطاع غزة الموقف الثابت لألردن بقيادة 
جاللة الملك عبد اهللا الثاني في دعم القضية الفلسطينية 

على نيل الفلسطينيين جميع حقوقهم المتمثلة والتأكيد 
بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

  .الشريف

وهنأ رئيس الجمعية علي الحايك في بيان 
 ٢٠صحفي، جاللة الملك عبد اهللا الثاني بمناسبة مرور 

ًعاما على جلوس جاللته على العرش، مشيدا باإلنجازات 
جاللته على الساحتين الداخلية المتواصلة التي حققها 

والخارجية، حيث عمل على بذل الجهود الرامية للنهوض 
بالمملكة وتحقيق األمن لشعبه والسهر على راحتهم، 
وعلى الصعيد الخارجي من خالل جوالته المتعددة لحماية 

  .الشعب الفلسطيني ومقدساته

وأشار الحايك، إلى دور األردن تجاه 
غزة من خالل مواصلة امدادهم الفلسطينيين في قطاع 

ٕبالمساعدات الغذائية والطبية وارسال شاحنات أدوية 
باستمرار لدعم القطاع الصحي، إضافة للمستشفى 
االردني الميداني لعالج الحاالت االنسانية بهدف التخفيف 
من األزمة االقتصادية التي يعيشها القطاع جراء الحصار 

  .تاالسرائيلي المفروض عليه منذ سنوا

 ٩ ص١١/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

خبراء يدعون لمقاومة صفقة القرن ومقاطعة 
  مؤتمر البحرين

 

إلى ذلك، خلص مجموعة من ...  <<–الدوحة 
الخبراء واألكاديميين الفلسطينيين والعرب المشاركين في 
ندوة متخصصة أقيمت مساء السبت في لندن إلى إطالق 

" طعة مؤتمر البحرينمقاومة صفقة القرن ومقا" دعوة لــ
الذي تعتزم الواليات المتحدة تنظيمه في المنامة أواخر 

ووصف المشاركون في الندوة التي نظمها . الشهر الحالي
في لندن خطة السالم األمريكية " منتدى التفكير العربي"

نكبة جديدة "بأنها " صفقة القرن"ًالمعروفة إعالميا باسم 
يد بعض الدول العربية لها ، في إشارة إلى تأي"بأيد عربية

 .والسعي للضغط على الفلسطينيين من أجل تمريرها



  
  ٢١٥ 

وشارك في الندوة التي نظمها المنتدى بالتزامن 
 كل من الدكتورة ١٩٦٧مع الذكرى السنوية لنكسة العام 

غادة الكرمي األستاذة بجامعة إكستر، والدكتور عاطف 
مع من الشاعر األستاذ بجامعة وستمنستر، إضافة إلى ج

الخبراء واألكاديميين والمثقفين وعطا اهللا سعيد من بينهم 
رئيس المجموعة العربية في حزب العمال البريطاني، 
وعضو األمانة العامة للمؤتمر القومي العربي الدكتور 
كاظم الموسوي، ومدير مركز العودة الفلسطيني طارق 
حمود، وحشد آخر من المثقفين والمختصين في الشأن 

 .طينيالفلس

ووصفت الدكتورة غادة الكرمي الصفقة بأنها 
حل اقتصادي يستهدف إلغاء حق العودة ودمج إسرائيل "

، مبدية استغرابها من اندفاع بعض الدول "في المنطقة
العربية كالسعودية واإلمارات خلف هذه الصفقة 

 .ومسابقتهم الزمن لتنفيذ المشاريع األمريكية

ه في غمرة ورأى الدكتور عاطف الشاعر أن
االنشغال بالحديث عن الخطة فقد تم تطبيقها عمليا قبل 
ًإطالقها رسميا، فمنذ دخول ترامب البيت األبيض اعترف 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، وألغى قضية الالجئين وغير 

وحذر الشاعر من أن التحركات . ذلك من اإلجراءات
االقتصادية المثيرة للشك كخطة مشروع نيوم تستهدف في 

لمحصلة إقامة عالقات طبيعية بين إسرائيل والسعودية، ا
معبرا عن اعتقاده أن هناك عزما إلحياء خط الحجاز 

 .الذي يصل مكة بإسرائيل

ووسط حضور كثيف من النخب العربية والكتاب 
والصحافيين تدارس المجتمعون الخيارات التي ينبغي على 

م الفلسطينيين والعرب اتخاذها في ظل حالة االنقسا
العربي، وخروج البلدان العربية الكبرى من دائرة الفعل 
وانشغال من تبقى منها بأزماته الداخلية، داعين 
الفلسطينيين إلنهاء االنقسام، والتوحد على مشروع 

وطني موحد خاصة أنهم جميعا متفقون على رفض 
  .صفقة القرن واعتبارها خيانة وطنية وقومية

 ١٠/٦/٢٠١٩ القطرية الشرق

* * * * *  

ضرورة مشاركة األردن بالمؤتمرات : سياسيون
باعتبار أننا األكثر  المرتبطة بفلسطين والقدس

 ًالتزاما ودعما للقضية

دعا سياسيون الى  -  محمد الخصاونة- عمان 
تواجد األردن في المؤتمرات كافة، خاصة التي تعنى 
بالمنطقة والقضية الفلسطينية والقدس، ليبقى حاضرا 

  .لعا عما يجري، ال مستعما ومتلقيابموقفه ومط

وشددوا على أهمية الحضور والمشاركة في 
المؤتمرات والورشات، ليشكل صورة حقيقية وواقعية لما 
ٕيدور في المنطقة، خصوصا وان الغالبية إن لم تكن جميعها 
باتت قضايا دولية، ال داخلية او اقليمية، فالمتابعة تتطلب 

واقف والمراد عمله مهما كان الحضور والمشاركة لتحليل الم
عنوانها أو مكانها أو منظمها خاصة المؤتمرات وغيرها التي 
سيتطرق المشاركون فيها أو سيركز منظميها على مستقبل 

  .االمة القريب أو البعيد

 ان من يشارك أو الرأيوقالوا خالل حديثهم إلى 
يحضر المؤتمرات والورش خاصة مؤتمر البحرين المزمع 

ية الشهر الحالي ال يستطيع أن يتجاهل ما يحصل عقده نها
بجلساته من مشاهدات وما يثار خاللها من قضايا ليستطيع 
تحليل المواقف والمراد خاصة أن ما يثار ويقال بالمؤتمرات 
أغلبه ال يكون مسجل أو مدرج على جدول أعمال أو على 
برنامج المؤتمرات وتكون مضامين المؤتمرات ال تخلو من 

  .وهذا موقف إيجابي للمؤتمرينجديد 

وأشاروا إلى أن مشاركة أو حضور األردن في 
مؤتمر البحرين يؤكد أن األردن مستمر بالحوار في كل 
المجالس والمؤتمرات وأن وجود األردن في المؤتمرات، 
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خاصة التي تعنى بالمنطقة والقضية الفلسطينية والقدس 
  .ضروري ليبقى االردن حاضرا ال خارج الغرفة

: وقال الوزير األسبق الدكتور إبراهيم بدران
ضروري أن يكون األردن مطلع على جميع ما يجري حوله «

على الساحة اإلقليمية والدولية وخاصة ما يتعلق بالقضية 
الفلسطينية باعتبار األردن األكثر التزاما ودعما للقضية 
وتنسيقا مع السلطة والوطنية الفلسطينية وتأثرا بأية 

  .«بهذه القضيةتطورات 

وقال نائب أمين عام حزب التيار الوطني الدكتور 
حمدي مراد ان هناك عدة ادوات وآليات ال يصح ان تتوقف 
اثناء مسيرة الصراع مع االخرين االولى االيمان والمحافظة 
على الثوابت عند من لهم حق ويضاف له ركن آخر 
استمرار الحوار مع الخصم حينما تكون موازين القوى 

ومن جهة ثالثة ال بد من التواصل . مضطربة مع المعتدي
مع الخصم ليس من باب تضييع الحق وانما من زاوية 
متابعة احوال الخصم وكشف مدى مطامعه وما يكمن ان 
يستنبط من حواراته الطامعة واكاذيبه المتقلبة ووعوده 
وعهوده غير الملتزمة؛ لذلك على األردن المشاركة 

قاطعة التواصل من خالل المؤتمرات بالمؤتمرات ألن م
خاصة مؤتمر البحرين يعني غياب كثير من المعلومات أو 
التحليالت أو اإلستنباطات أو االستقراءات التي تستوحى 

  .من خالل استمرار هذا الحوار

ولفت أمين عام المفوض لحزب الوفاء الوطني 
لؤي جرادات إلى أن مشاركة األردن أو حضوره لمؤتمر 

ن ال تعني التراجع في المواقف خاصة اتجاه القضية البحري
الفلسطينية والقدس أو اإلنهزام أمام مطالب حل الدولتين 
أمام العدو إنما هي صمود وتحدي وتعرية لهذا العدو من 
خالل هذه المؤتمرات والحوارات وتكون مشاركة األردن أو 
حضوره من جهة اخرى عامل جمع صف لالمة العربية 

ة وال تقل هذه المواجهات السياسية بإطار الصراع واإلسالمي
غير المتكافئ عسكريا وال تقل عن الصراع والمواجهة 

  .العسكرية

 ٣ص ١٢/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  ٣٤في مهرجان جرش " ندوة القدس"

 مهرجان  إدارةأنهت –  أحمد الطراونة- عمان 
 جرش استعداداتها للدورة الرابعة والثالثين من المهرجان
الذي تنطلق فعالياته تحت الرعاية الملكية السامية في 

 ...الثامن عشر من تموز المقبل

يشتمل برنامج المهرجان الذي ستنطلق فعالياته 
في مدينة جرش األثرية على ندوة تناقش أهمية القدس في 

 والتي "ندوة القدس": الوجدان األردني والعربي تحت عنوان
 في المركز الثقافي ٢٤/٧/٢٠١٩ستقام يوم األربعاء 

الملكي، يشارك في جلستها األولى والتي ستنطلق بفيلم 
 المطران ،عزت جرادات . ويديرها د"المرابطون في القدس"

وأمين عام اللجنة عطاهللا حنا، والشيخ عكرمة صبري، 
 عبداهللا كنعان، وفي الجلسة الثانية الملكية لشؤون القدس

علي محافظة،  .د . اربحي حلوم سيتحدث .والتي يديرها د
والباحث نايف الزرو، والدكتور وليد عبدالحي، والدكتور 

  .>>...عبداهللا العبادي

 ١٢ ص١٣/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

المشاركة : مراد العضايلة خالل مهرجان العودة
 في ورشة البحرين مرفوضة

أكد األمين العام لحزب جبهة العمل اإلسالمي 
 الموقف الرافض لصفقة المهندس مراد العضايلة على

القرن، ورفض المشاركة في ورشة البحرين ولو كانت على 
ًمستوى حارس في السفارة األردنية في البحرين، مطالبا 
الجانب الرسمي بالتوقف عن التمهيد لهذه المشاركة التي 

ًوتمثل عدوانا على القضية الفلسطينية ' العار' وصفها بـ
  .اوالموقف الشعبي الرافض لتصفيته

وحذر العضايلة في كلمة له خالل مهرجان العودة 
التاسع الذي أقامته الحركة اإلسالمية في مخيم البقعة يوم 
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أمس من خطورة المشاركة في مسار صفقة القرن لما 
تمثله من خيانة لألردن وعنوان لتغيير الهوية السياسية في 

 لم يعد الحديث اليوم حول'ًاألردن ونظامه السياسي، مضيفا 
ٕوطن بديل وانما نظام سياسي بديل، لذا العبث باألردن عبر 

  .'المشاركة في صفقة القرن خيانة له

نقول لمن يحمل صفقة القرن 'وأضاف العضايلة 
ال مساومة على القدس أو على أرض فلسطين والشعب ال 
يمكن ان يوقع على أرضه أو يتنازل عن ذرة تراب منها، 

اد منها تصفية القضية وهذه الصفقة المشؤومة التي ير
الفسطينية لن تمر، وغياب األردن وفلسطين عن ورشة 

كما حذر العضايلة من .'البحرين سميتها فلماذا نشارك فيها
وجود أياد صهيونية تسعى للعبث بالنسيج االجتماعي 
الوطني عبر المهرجانات والمسلسالت الخارجة عن قيم 

ة للنظام المجتمع، بما يمثل مساسا بالشرعية الديني
 ًالسياسي، وأن مؤكدا أن الشعب األردن ال يمكن أن يقبل بـ

، حيث حمل الحكومة المسؤولية الكاملة عما يجري 'الخنا'
من ممارسات تمس قيم المجتع وثوابته بما يهدف إلضعاف 
المجتمع ودفعه للتنازل والقبول بمخططات المشروع 

  .الصهيوني

ثابت الشعب الفلسطيني ال'وأضاف العضايلة 
المصابر القابض على جمر القضية قدم آالف الشهداء في 
سبيل فلسطين ولن يفرط بحبة تراب من أرض فلسطين وال 
بحقوقه رغم مؤامرات تصفية قضيته وفي مقدمتها صفقة 

وبات يصنع سالحه ' الموت وال المذلة'القرن ويوكد على 
ويقصف االحتالل في عقر داره، ويتصدى فيه المرابطون 

رابطات العتداءات االحتالل في المسجد األقصى، والم
والشعب األردني والشعب الفلسطيني قدرهما أن يكونا أداة 

  .'تنفيذ وعد اهللا بتحرير فلسطين

فيما قال عضو المكتب التنفيذي لجماعة اإلخوان 
المسلمين، الدكتور محمد قطيشات، إن الشعب الفلسطيني 

ركة وليس االحتالل والشعب األردني هم ورثة األرض المبا

ًالصهيوني، معتبرا أن هذا المهرجان هو عهد مع اهللا 
  .والمسجد األقصى أننا سنقدم دون فلسطين المهج واألرواح

وحول صفقة القرن، قال قطيشات إن الصفقة 
يتزامن الترويج لها مع قرع طبول الحرب في المنطقة وهو 

 حلوب، ما يفهمه ترامب الذي يعامل بعض الدول كأنها بقرة
ًمشيرا إلى أن الواليات المتحدة تسعى إلى تهيئة المناخ 
لصفقة القرن وهو ما كان ضمنه إمكانية تصنيف جماعة 

  .اإلخوان كمظمة إرهابية في أمريكا

وأكد أن بنود صفقة القرن لن يقبل بها إال خائن 
لوطنه وأمته، داعيا الحكومة للثبات على موقفها والتوقف 

  .ض للمشاركة في ورشة البحرينعن محاولة جس النب

وأشار إلى أن قرارات األمم المتحدة أكدت على حق 
 .العودة ما يبطل أي اتفاق يلغي حق العودة

  ١٥/٦/٢٠١٩الكون نيوز 

* * * * *  

  

كنائس القدس المحتلة تحذر مجددا من تغيير 
  الواقع في المدينة

ّجدد بطاركة ورؤساء كنائس القدس المحتلة 
المدينة المقدسة من خالل  تغيير الواقع فيتحذيراتهم من 

 وضع يد االحتالل وجماعاته من المستوطنين يدها على

 .أوقاف المسيحيين في المدينة

ولفت بيان مشترك لرؤساء كنائس القدس إلى 
قلقهم العميق من  إصدارهم بيانا قبل عامين يعكس

 الذي يحكم األماكن" الستاتيكو"انتهاكات الوضع القائم 

 .دسة وحقوق الكنائس وامتيازاتهاالمق

تقييد  هدفت هذه االنتهاكات الى: "وجاء في البيان
قدرة الكنائس في التعامل بحرية مع ممتلكاتنا؛ ومن هذه 

قامت به جماعات استيطانية متطرفة نجحت  االنتهاكات ما
القدس المركزية  محكمة إحداها في الحصول على حكم من

لكات تابعة للكنيسة يتيح لها االستيالء على ممت
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 األرثوذكسية المقدسية في قلب الحي المسيحي قرب باب

  ".في القدس الخليل

 ١٥/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

تحديات الواقع : القدس"إنطالق فعاليات مؤتمر 
 "ٕوامكانيات المواجهة

  

ًحاضرا، انطلقت م باحثا و٧٠بمشاركة أكثر من 
تحديات الواقع : لقدسا"صباح السبت فعاليات مؤتمر 

بتنظيم من المركز العربي لألبحاث " ٕوامكانيات المواجهة
ودراسة السياسات بالشراكة مع الجامعة األردنية ومؤسسة 
الدراسات الفلسطينية، وجامعة بيرزيت، وذلك تحت رعاية 

  .رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبدالكريم القضاة

لحسين بن ّواجتمع الباحثون في كلية األمير ا
عبداهللا الثاني للدراسات الدولية في الجامعة األردنية لبحث 
تداعيات وتحديات القرار الذي اتخذه الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بشأن نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى 

، "إسرائيل"ًالقدس، واالعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لـ 
 القرار ال تقل عن وعد حيث اتفق الباحثون أن خطورة هذا

  .بلفور المشؤوم

وأسهم عدد من الباحثين في أوراق أكاديمية 
حيث  محكمة في هذا المؤتمر في دراسة هذا الموضوع،

ًسياسيا : تناولوا إشكاليات في محاور متعددة حول القدس
ًوقانونيا واعالميا وديموغرافيا، ً إضافة إلى الحراكات  ًٕ

ًوعالجوها بحثيا محاولين . رةاالجتماعية والتغيرات المعاص
تقديم معالجات جديدة لهذا الموضوع وما يثيره من أسئلة 
ٕوقضايا واشكاليات حالية ومستقبلية على مصير القدس 

  .ًومصير القضية الفلسطينية عموما

وأكد رئيس الجامعة األردنية الدكتور عبد الكريم 
القضاة في كلمة ألقاها أن المؤتمر جاء لبحث موضوع 

صل بأبهى المدن ودرتها وهي القدس الشريف، وأن يت
للقدس واألردنيين قصتها منذ أن كانت الطريق إليها عنوان 

معرفة وحياة اجتماعية وعالقة متينة بين الناس، وهي 
جهاد وشهادة وبطولة للجندي األردني في ساحاتها 
واسوارها، وللقدس والقيادة الهاشمية قصة اعمار ودفاع 

حسين بن علي رحمه اهللا مفجر نهضة العرب مستمرة منذ ال
وباعث همتهم ألجل الحرية، مرورا بعبد اهللا المؤسس 

، وطالل المشرع ١٩٤٨شهيدا وقائد جيوشها في حرب 
والحسين الباني المدافع عنها، وصوال إلى كافلها والوصي 
عليها وراعي عمارتها واوقافها ومقدساتها اإلسالمية 

  .بد اهللا الثانيوالمسيحية جاللة الملك ع

وشدد على ان الجامعة وضعت نصب عينها 
االهتمام بالقدس، فكانت حاضرة في مؤتمراتها ومساقاتها 
التعليمية ومتطلباتها التدريسية، وحراك طالبها وابداعاتهم، 
وخطت خطوات كبيرة نحو وقفية ألجل القدس لدعم طالبها 

  .بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة

لس أمناء مؤسسة الدراسات وبين رئيس مج
الفلسطينية طارق متري أن لقضية القدس جذورا عميقة 
وأبعادها كثيرة تجعلها قضية تتقاطع فيها جملة من القضايا 
الروحية والمادية والسياسية والرمزية والوجدانية والعقالنية 
والكونية، وارتباط الشعب الفلسطيني والشعوب العربية 

 منه باأليمان ووعي الذات والذاكرة بالقدس ارتباط ال فكاك
  .والتراث

وقال إن المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من 
العلماء والباحثين األردنيين والدوليين، يهدف إلى الوقوف 
على الوضع القانوني للقدس، والبحث في الواقع السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والديني، ودور الحركات 

لمدينة التي تواجه سياسات االحتالل الجماهيرية في ا
  .والتهويد

من جهته عرض رئيس مجلس أمناء المركز 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات الدكتور طاهر كنعان 

 لدعم ٢٠١١لدور المركز الذي تأسس بالدوحة عام 
التفكير العقالني والبحث العلمي في شؤون المجتمعات 
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 واالقتصادية والدول العربية وقضاياها االجتماعية
  .والسياسية والثقافية، على المستويات النظرية والتطبيقية

وبين أن المركز يسعى ألن يكون حاضنة للتعارف 
والتواصل والحوار بين العلماء والمفكرين والباحثين العرب 
في الجامعات ومراكز البحث في البلدان العربية، وتشبيك 

  .جهودهم واسهاماتهم الفكرية والبحثية

ًشكل المؤتمر فضاء للحوار وفرصة لقراءة وي
مغايرة ألوضاع القدس، خاصة بعد ما استطاعت إسرائيل، 
بعد نصف قرن من احتاللها للقدس، أن تسيطر على نحو 

من مساحة الشطر الشرقي، وتهويده في محاولة % ٨٧
، "حرب ديمغرافية"لرفع عدد السكان اليهود فيه، في نوع من 

من المستعمرات، وتفتيت نسيجه وزرعه بحلقات مختلفة 
الحضري واالجتماعي واالقتصادي، وعزل الشطر الشرقي 
ّللمدينة عن باقي الضفة الغربية، وتوجت ذلك بجدار الفصل 

  .العنصري

ويسلط المؤتمر الضوء على محاور متعددة تتعلق 
ًبالقدس سياسيا وقانونيا واعالميا وديمغرافيا، إضافة إلى  ً ً ًٕ

عية والتغيرات المعاصرة، وقضايا الحراكات االجتما
ٕواشكاليات حالية ومستقبلية على مصير القدس ومصير 

  .ًالقضية الفلسطينية عموما

ويناقش المؤتمرون في جلسات المؤتمر الدفاع 
عن المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس، واالستعمار 
اإلحاللي وسياساته الديمغرافية والعمرانية، وسياسات المحو 

افي، والتعليم في القدس، والشباب المقدسي، والصراع الثق
  .على الصورة والمكان، والقدس في اإلعالم الدولي

واستعرض الدكتور أحمد عزام تحوالت الموقف 
األميركي من القدس، على ثالثة مستويات؛ الرسمي 
األميركي العام، والشعبي األميركي العام، واليهود 

ة منذ العقد األخير في تركيبة األميركيين، والتحوالت الجاري
واتجاهات جماعات الضغط اإلسرائيلية في الواليات المتحدة، 
ًوتشكل قوى أشد يمينية وتطرفا داخل الجماعات المؤيدة  ً ّ  َ
إلسرائيل، مقارنة بالقوى التقليدية في اللوبي اإلسرائيلي، 

ًوذلك أيضا بموازاة ظهور جماعات أميل إلى االعتدال 
  .والوسطية

ما استعرض الباحث عبدالحميد صيام أهم ك
ْمحطات القانون الدولي في ما يتعلق بالقدس، عبر وقفات  َ

  . المنظمات الدولية أمام مسائل النزاع المتعلقة بالقدس

واستند إلى القرارات الدولية المتعلقة بمسألة 
  .القدس من جميع جوانبها

وشهدت جلسات المؤتمر في يومه األول أربع 
مها نخبة من الباحثين تناولت السياسات جلسات قد

األميركية تجاه القدس، والقدس في القانون الدولي 
  .والسياسات األوروبية، والقدس وسياسات االستيطان

  ١٦/٦/٢٠١٩ ٢٤موقع األردن

* * * * *  

  

  

  

  

اجتماع لبحث سبل الرد على قرار : القدس
  االحتالل مصادرة أراض في سلوان

  

 جنوب سلوان ربابة ببلدةدعت لجنة حي وادي ال

المبارك عموم المواطنين من سكان  المسجد األقصى
التباحث حول  البلدة لالجتماع مساء اليوم األحد من أجل

اتخاذ موقف من األهالي للرد على قرارات بلدية االحتالل 
القدس بمصادرة أراضى البلدة، والخروج بتوصيات  في

 .للرد على هذه القرارات

دعوة التي تم تعميمها الليلة وجاء في نص ال
مسار تهويد بلدة سلوان  إن األمور تسير في: الماضية

 بشكل عام، ووادى الربابة بشكل خاص، في هذه المرحلة

الحرجة التي تمر بها مدينة القدس بشكل عام، وسلوان 
 .بشكل خاص
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أن إجراءات بلدية "ولفتت اللجنة في دعوتها إلى 
األراضي وهدم منازل مصادرة  االحتالل مستمرة في

 وفرض غرامات عالية بحجة البناء غير المرخص،

 ٕوالهدف هو تفريغ البلدة من سكانها األصليين واحالل

  ".مكانهم مستوطنين

  ١٦/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مؤتمرون يناقشون القدس والقضية 
  الفلسطينية

 

: القدس«شكلت جلسات مؤتمر  –عمان  
، الذي نظمه المركز »مكانات المواجهةٕتحديات الواقع وا

العربي لألبحاث ودراسة السياسات وبالشراكة مع الجامعة 
الفلسطينية، جملة من  األردنية ومؤسسة الدراسات

القضايا للوضع الراهن في القدس الذي يحتاج من 
الجميع وضع استراتيجيات شاملة لملف القدس لتعميق 

 وتحصين مجتمعها المعرفة حول المدينة وطبيعة ظروفها
وتمكين الناس هناك في سبيل البقاء ألجل العروبة 

  .واإلسالم والمسيحية

وسلط المشاركون في المؤتمر الضوء على 
ًسياسيا وقانونيا واعالميا : محاور متعددة تتعلق بالقدس ً ًٕ

ًوديموغرافيا، إضافة إلى الحراكات االجتماعية والتغيرات 
لية ومستقبلية على ٕالمعاصرة، وقضايا واشكاليات حا

  .ًمصير القدس ومصير القضية الفلسطينية عموما

وأبرز المشاركون في أربع عشرة جلسة على 
مدار ثالثة أيام التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه 
الفلسطينيين خصوصا والعرب عموما، والسياسات 
األميركية تجاه القدس، وسياسات االستيطان التي تمارس 

سطينيين بعد قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب بحق الفل
  .بنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس

: وعرضت جلسات المؤتمر أوراق عمل تناولت
تحوالت القرار األميركي بشأن القدس قدمها أحمد عزم 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت تناول فيها 

س، على ثالثة تحوالت الموقف األميركي من القد
الرسمي األميركي العام، والشعبي األميركي : مستويات

ًالعام، واليهود األميركيين، وأعطت هذه الورقة اهتماما 
ًخاصا للتحوالت الجارية منذ العقد األخير في تركيبة 
واتجاهات جماعات الضغط اإلسرائيلية في الواليات 

ًالمتحدة، وتشكل قوى أشد يمينية وتطرفا دا ً ّ  خل الجماعات َ
المؤيدة إلسرائيل، مقارنة بالقوى التقليدية في اللوبي 
ًاإلسرائيلي، وذلك أيضا بموازاة ظهور جماعات أميل إلى 

  .االعتدال والوسطية

وعرض أديب زيادة أستاذ مساعد في قسم 
الشؤون الدولية بجامعة قطر الموقف األوروبي من 

األميركي القدس في ظل صفقة القرن الموعودة واإلعالن 
  .عن االعتراف بها عاصمة موحدة إلسرائيل

وناقش أسامة أبو ارشيد الباحث في المركز 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات في واشنطن في ورقته 

  .القدس في السياسة األميركية

وأوضح أسعد حمودة طالب دكتوراه في اإلعالم 
في ورقته  US في جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية

ية معالجة المواقع اإللكترونية للقنوات الفضائية كيف
  .الغربية لقضية نقل السفارة األميركية إلى مدينة القدس

وبين أشرف بدر المحاضر في أكاديمية دراسات 
الالجئين في ورقته التعداد السكاني في القدس بوصفه 
أداة للسيطرة والتشظية االستعمارية، وأداة للتحكم والضبط 

، والممارسات »البيوسلطة«وسيلة أساسية لـ والسيطرة، و
  .مع السلطة السياسية» العلم«التي يتقاطع فيها 

وعرضت الباحثة أنوار قدح كيفية تحريف 
المناهج الفلسطينية في القدس، فيما ناقشت جاودة 
منصور طالبة ماجستير في تخصص الدراسات الثقافية 
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االستعمار ) ابلجيك(والتنمية بالجامعة الكاثوليكية بليفين 
  .الصهيوني للمشاهد الثقافية والطبيعية لمدينة القدس

وركز جوني منصور مؤرخ في الدراسات الشرق 
أوسطية على أدوات السيطرة والقمع اإلسرائيلية في 

وكيفية ) ًمناهج وكتب التعليم نموذجا(القدس المحتلة
، ألدوات ١٩٦٧استخدام إسرائيل، منذ حرب حزيران 

ع واإلنكار واإلقصاء، من خالل محاوالتها السيطرة والقم
المستمرة فرض مناهج وكتب التعليم في المدارس العربية 

  .في القدس الشرقية المحتلة

وعرجت حنين مجادلة المحاضرة في أكاديمية 
القاسمي في باقة الغربية وجامعة بيت لحم على دور 

ّالمعلمين المقدسيين ّ.  

ي، وركز راسم خمايسي مخطط مدن وجغراف
وأستاذ التخطيط الحضري في قسم الجغرافيا ودراسات 
البيئة في جامعة حيفا، ورئيس مركز التخطيط والدراسات 

  .بكفركنا، على الديموغرافوبيا في القدس

وبينت ربا مسودة عضو هيئة تدريس في جامعة 
القدس المفتوحة في فلسطين الوضع القانوني لالستيطان 

 ببعده االستعماري في القدس، حيث يعد االستيطان
التوسعي من أهم المكونات الفكرية واأليديولوجية للحركة 
الصهيونية منذ نشأتها وبلورتها في نهاية القرن التاسع 
عشر، باعتمادها سياسة االستيطان أولوية في نهج 

  .سلوكها الداخلي والخارجي وعالقاتها الدولية

وتناول رشيد البزيم أستاذ القانون العام، في 
ية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بجامعة كل

المغرب، نقل السفارة األميركية إلى  /الحسن األول
األبعاد والتداخالت التاريخية والقانونية، وقرار : القدس

الرئيس ترمب، القاضي باالعتراف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل ونقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس، 

  .ريخية والقانونيةواألبعاد التا

وأبرز شاهر العالول أستاذ مساعد في دائرة 
جامعة القدس، إجراءات وممارسات االحتالل –التنمية

  .العنصرية وأثرها في حياة المقدسيين في مدينة القدس

وسلط عبد الحميد صيام أستاذ دراسات الشرق 
األوسط والعلوم السياسية بجامعة روتجرز بوالية 

يات المتحدة األميركية، الضوء على نيوجرسي في الوال
  ).٢٠١٧ – ١٩٢٩(القدس والقانون الدولي 

وقدم عبد اهللا معروف عمر أستاذ التاريخ 
اإلسالمي المساعد في جامعة إسطنبول، كيفية تطور 
النظرة الصهيونية لموضوع تقسيم المسجد األقصى 
المبارك بين المسلمين واليهود، مع التركيز على المنطقة 

  .ية في المسجد األقصىالشرق

وناقش عبد اهللا كنعان مستشار سمو األمير 
الحسن بن طالل، وأمين عام اللجنة الملكية لشؤون 
القدس السياسة األردنية والوصاية الهاشمية تجاه القدس 

  .ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

وبين عزيز العصا عضو هيئة تدريس في 
اإلسالمية العليا جامعة القدس المفتوحة، دور الهيئة 

  .بالقدس في مواجهة االحتالل

وتناول عكرمة صبري خطيب المسجد األقصى 
ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا في ورقته دور الهيئة 

  .اإلسالمية العليا بالقدس في مواجهة االحتالل

وقدم علي موسى المحاضر في جامعة القدس 
صراع المفتوحة، دور جدار الفصل العنصري في تجيير ال

الديموغرافي الفلسطيني اإلسرائيلي في مدينة القدس 
المحتلة لصالح اإلسرائيليين من وجهة نظر 

وركز قرن محمد إسالم األستاذ في جامعة .المقدسيين
الجزائر على أوقاف المغار / محمد لمين دباغين سطيف

ٕبة في القدس الشريف وامكانات االسترجاع في ظل 
  .القانون الدولي
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 الجعبري الباحث في مشروع بحث وعرض كمال
وتوثيق القضية الفلسطينية، تحوالت النضال الشعبي 

ًنموذجا، )) المرابطات((ظاهرة : الفلسطيني في القدس
ّحيث برزت هذه الظاهرة خالل هبة القدس التي انطلقت 

، مع تصاعد االقتحامات الصهيونية ٢٠١٣في عام 
الحاصل ًللمسجد األقصى، بوصف ذلك نموذجا للتحول 

  .في الدور النضالي للمرأة المقدسية

وقدم لبيد عماد المحاضر في قسم العلوم 
السياسية والعالقات الدولية بجامعة محمد األمين دباغين 
في الجزائر، قراءة تحليلية جدلية لحدود العالقة بين 
ثنائية العملية التفاوضية والحركية االستيطانية في 

  .يلياإلسرائ – الصراع الفلسطيني

وأبرز محمد سمصار المحاضر في كلية الحقوق 
 الحاج لخضر في ١والعلوم السياسية بجامعة باتنة 

الجزائر، ثيولوجيا اإلبادة اإلسرائيلية المستدامة لإلرث 
  .المقدسي

واكد محمود زياد أستاذ مساعد غير متفرغ في 
برنامج الفلسفة في اإلسالم في جامعة القدس في ورقته، 

دور المجتمع المقدسي في مواجهة السياسة إلى إبراز 
اإلسرائيلية تجاه التعليم في مدينة القدس، ومواجهة 

  .عمليات التهويد المستمرة التي يقوم بها االحتالل

وتناول هيثم سليمان أستاذ مساعد في قسم 
القانون في جامعة القدس، فلسطين، النزاع القانوني على 

 القضائية بين المحاكم الوالية: ممتلكات الوقف في القدس
  .المدنية والشرعية

ويناقش اليوم الثالث من المؤتمر خمس جلسات 
 -تركز على دور السوسيولوجي والسياسي في حراك 

  .)٢٠٠٠-٢٠١٩( لحركة المرابطين في المسجد األقصى

  ٦ص ١٧/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

صفقة "  منظمات تحتج رفضا لـ٨.. المغرب
  "مةورشة المنا"و" القرن

 

 منظمات مغربية ٨  تعتزم– األناضول – الرباط
تنفيذ مسيرة احتجاجية، األحد المقبل بالعاصمة الرباط، 

والورشة االقتصادية " صفقة القرن" رفضا لما يسمى بـ
  .المقرر عقدها األسبوع القادم في البحرين

جاء ذلك في بيان مشترك صدر، الثالثاء، عن 
 .المنظمات غير الحكومية

مسيرة الشعب "البيان المسيرة المقررة بـووصف 
د صفقة العار، ومؤتمر المغربي من أجل فلسطين، ض

البحرين، وذلك في سياق التآمر المتواصل  الخيانة في
يتها وشطب حقوق الشعب على القضية الفلسطينية لتصف

واالغتصاب النهائي للقدس والجوالن  الفلسطيني،
  ".ربية المحتلةوباقي األراضي الع) السوري المحتل(

هذه المسيرة تأتي من أجل "واعتبر البيان أن 
الوقوف ضد مؤامرة ما يسمى صفقة القرن، بالتواطؤ بين 
اإلمبريالية األمريكية والكيان الصهيوني، ومعهما بعض 

  ".األنظمة المستبدة والعميلة بالمنطقة

هذا االحتجاج يأتي ضد مؤتمر "ولفت إلى أن 
رشة البحرين من أجل ما يسمى الخيانة والعمالة في و

في إشارة إلى شعار ورشة (؛ "السالم واالزدهار"بـ
، باإلضافة إلى مناهضة لكل أشكال التطبيع، )البحرين

  ".ولمظاهر االختراق الصهيوني التخريبي للمغرب

المشاركة "ودعا البيان الشعب المغربي إلى 
الواسعة في المسيرة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم 

  ".ألحد المقبل بالرباطا

الجمعية "والمنظمات التي دعت إلى المسيرة هي 
مجموعة العمل "، و"المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني

 المغربي لهيئات االئتالف"، و"الوطنية من أجل فلسطين
  ".حقوق اإلنسان



  
  ٢٢٣ 

الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن "وأيضا 
، "اهضة التطبيعالمرصد المغربي لمن"، و"مع الشعوب

، إضافة إلى كل "الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة"و
لجنة التضامن مع "، و"االئتالف المغربي للتضامن"من 

  ".الشعب الفلسطيني

، "ورشة االزدهار من أجل السالم"ومؤتمر 
حزيران  / يونيو٢٦ و٢٥المرتقب في المنامة يومي 

قتصادية الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب اال
  ".صفقة القرن"لـ

، خطة سالم أعدتها إدارة "صفقة القرن"و
الرئيس األمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على 
إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازالت مجحفة لمصلحة 

لة، إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحت
  .وحق عودة الالجئين

  ١٨/٦/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

فلسطينيو " اختتام ورشة روتردام بإعالن 
  "أوروبا ضد صفقة القرن

  

 –ورشة روتردام أعمالها  اختتمت –روتردام 
إعالن فلسطينيي أوروبا ضد صفقة " بإطالق - األحد
، الذي أكد الرفض القاطع لجميع المشاريع التي "القرن

  .تستهدف أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني

وتردام الهولندية، اليوم، انعقاد وشهدت مدينة ر
ال لورشة .. ال لصفقة القرن"ورشة عمل تحت عنوان 

، نظمها طيف من "نعم للحق الفلسطيني.. البحرين
المؤسسات الفلسطينية العاملة في أوروبا، بمشاركة ما 

 من الباحثين والناشطين أبناء الجاليات ١٠٠يقارب 
ة، لبحث سبل  دولة أوروبي١١الفلسطينية الوافدين من 

  .مواجهة صفقة القرن

وشدد المشاركون على رفض صفقة القرن وما 
ٕيرافقها من خطوات واجراءات تمهد لها من خالل ورشة 
البحرين وما سبقها من إجراءات أمريكية وقرارات حول 

  .القدس المحتلة واستهداف وكالة أونروا

وشهدت الورشة مناقشة العديد من أوراق العمل 
تي تناولت أبعاد صفقة القرن ومالمحها التخصصية ال

  .وسبل التصدي لها ودور فلسطينيي أوروبا في إفشالها

ودعا المشاركون جميع أطياف الشعب 
الفلسطيني إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني وتوحيد الصف 
الفلسطيني في مواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدف 

  .القضية الفلسطينية

ات الفلسطينية والعربية وطالبوا أبناء الجالي
واإلسالمية وأنصار فلسطين في القارة األوروبية بالتحرك 

  .العاجل لمواجهة صفقة القرن والعمل على إفشالها

ودعا إعالن فلسطينيي أوروبا ضد صفقة 
القرن، الحكومات األوروبية إلى مواجهة القرار األمريكي 

ين المتفرد تجاه القضية الفلسطينية والمخالف للقوان
  .الدولية

وأكد المشاركون في الورشة رفضهم جميع 
أشكال التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي، محذرين من 
خطورته على الشعب الفلسطيني، لكونه يشكل غطاء 
وتكريسا لالحتالل اإلسرائيلي على حساب الشعب 

  .الفلسطيني

نؤكد أن الشعب الفلسطيني : "وجاء في اإلعالن
ل عن حقوقه، ونثمن المواقف لم يفوض أحدا بالتناز

العربية الرسمية والشعبية الرافضة للتطبيع مع االحتالل 
  ".وحضور ورشة المنامة

ودعوا إلى توجيه رسائل احتجاج إلى الدول التي 
ٕتنوي المشاركة في ورشة البحرين واعالن رفضنا لهذه 
الورشة التطبيعية، مطالبين بإطالق سلسلة من الفعاليات 

لرافضة لصفقة القرن في القارة األوروبية الفلسطينية ا



  
  ٢٢٤ 

ودعوة الجاليات الفلسطينية والعربية واإلسالمية وأنصار 
  .فلسطين إلى المشاركة الفاعلة فيها

  ١٦/٦/٢٠١٩ الفلسطيني لإلعالم المركز

* * * * *  

وورشة " صفقة القرن"ًمسيرتان رفضا لـ 
  المنامة

  

لتي شارك آالف األردنيين في المسيرة ا -  ّعمان
انطلقت بعد صالة ظهر الجمعة من أمام المسجد 

ً، وذلك احتجاجا ّعمان الحسيني وسط العاصمة األردنية
لموقف الشعبي األردني الرافض ًوتأكيدا على ا

 األميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ  للخطة
  .ّوكل مخطط لتصفية القضية الفلسطينية "صفقة القرن"

وأكد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها 
الحركة اإلسالمية والفعاليات الشعبية رفضهم مشاركة 
األردن في مؤتمر البحرين، مطالبين الحكومة بإعالن 
موقف واضح وصريح يتسق مع الالءات الثالث التي 
أطلقها الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين ويقف خلفها 

  .الشعب األردني

وطالب المشاركون عبر هتافاتهم بالتصدي 
المشبوهة، " صفقة القرن" بمختلف الوسائل المتاحة لـ

ين على ضرورة تكاتف الجهود الشعبية لتفويت مشدد
  .الفرصة أمام تمرير الصفقة

وأكدوا على ضرورة اتخاذ الحكومة مواقف 
صريحة وحازمة تجاه دولة االحتالل، تتمثل بسحب 
ّالسفير األردني وطرد السفير الصهيوني من عمان، 
ٕوالغاء اتفاقية وداي عربة واتفاقية الغاز، محذرين من 

ركة في مؤتمر البحرين الذي سيكون ركيزة ّمغبة المشا
  .أولى لإلعالن عن الصفقة

الح النيابية عبد اهللا وقال رئيس كتلة اإلص
ليست للبيع، وهي تستصرخ من "العكايلة، إن فلسطين 
  ".جديد وتطلب من ينقذها

وانتقد العكايلة تلميحات الحكومة برغبتها في 
ًالمشاركة بورشة البحرين، مشددا على ضرورة عدم 
المشاركة من أجل الوقوف مع األشقاء في فلسطين، 

حال المشاركة في وهدد الحكومة بطلب حجب الثقة في 
  .>>...ورشة البحرين

 المراقب العام لجماعة االخوان وقال.. .<<
صفقة القرن صفقة ذل " الهنيدي إن المسلمين عزام

، "وعار، وال أحد يقبل بهذه الصفقة إال خائن أو عميل
توزيع الحصص المالية " ًمعتبرا ورشة البحرين ورشة لـ

ًرا أن بعض ، معتب"للموافقة على تمرير صفقة القرن
  ".تخون األمة وترتهن لإلدارة األميركية"األنظمة العربية 

صفقة "أما النائب سعود أبو محفوظ، فاعتبر أن 
ً، مؤكدا "القرن بوابة الدخول اإلسرائيلي إلى الدولة العربية

تجاوز على ثوابت األمة، "على أن ورشة البحرين 
  ".ٕواساءة لمقدساتها

 الحكومة األردنية وانتقد أبو محفوظ تغير لهجة
ًتجاه ورشة البحرين، التي اعتبرها تراجعا عن المواقف 
السابقة، والتي كانت تؤشر إلى عدم المشاركة في ورشة 

  .>>...البحرين

  ٢١/٦/٢٠١٩موقع العربي الجديد 

* * * * *  

 "القدس مكانة شرعية ورعاية هاشمية"مؤتمر 
 ينطلق الثالثاء

  

 كلية الشريعة استكملت -  نادر خطاطبة-إربد 
والدراسات االسالمية بجامعة اليرموك ترتيبات عقد 
مؤتمرها العلمي الدولي التاسع المقرر ان تنطلق فعالياته 



  
  ٢٢٥ 

صباح بعد غد الثالثاء بمشاركة عربية ومحلية واسعة، 
  .«القدس مكانة شرعية ورعاية هاشمية«تحت عنوان 

وتبحث فعاليات المؤتمر الذي يرعاه رئيس 
السبق عبدالرؤوف الروابدة سلسلة محاور الوزراء ا

يتناول اولها البعد الحضاري الذي يشمل القدس في 
التاريخ والجغرافيا واالقتصاد والعمران والفنون االسالمية 
ودور المؤسسات الدينية والعلمية واالعالمية في تعزيز 

  .مكانة المدينة المقدسة

ويتناول محور المكانة الشرعية القدس في 
ب والسنة واالحكام الفقهية المتعلقة بها ودور الكتا

االوقاف فيها والنوازل المعاصرة المتعلقة بها فيما 
خصص المحور الثالث لتاريخ الرعاية الهاشمية واهميتها 

  .للمدينة المقدسة وواقع هذه الرعاية ومستقبلها

وخصص المحور الرابع للرؤية المستقبلية 
مية العربية ومستقبلها للمدينة المقدسة وهويتها االسال

في الرؤية االسالمية ومبادرات تثبيت اهلها ودعمهم 
اقصاديا وفكريا وسياسيا والتحديات التي تواجه المدينة 

  .وآليات عالجها

وبحسب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عميد 
الكلية الدكتور اسامة علي الفقير الربابعة، ان المشاركة 

 والجزائر وتونس وفلسطين تضم دول السعودية والعراق
وتركيا اضافة الى االردن، الفتا الى ان محاور النقاش 

  .للمؤتمر ستستمر ثالثة ايام

وقال الربابعة ان المؤتمر يهدف إلى التأكيد على 
قدسية القدس ومكانتها العظمى لدى المسلمين والتذكير 
بجهود المسلمين والعرب واالردنيين في حمايتها والدفاع 

بيان اسهامات الهاشميين في المحافظة على عنها و
  .هويتها بوصفها مدينة اسالمية عربية

واضاف ان المؤتمر يسعى ايضا البراز دور 
القدس الحضاري والثقافي في العالم كله وتقديم مقترحات 
ممكنة التطبيق بهدف اظهار الحقائق الشرعية والتاريخية 

بحاث الخاصة بالمدينة المقدسة من خالل سلسلة اال
والدراسات واوراق العمل التي سيقدمها نخبة من االساتذة 

  .المختصين من الدول المشاركة

  ٤ص ٢٣/٦/٢٠١٩الرأي 

* * * * *  

صفقة "ًإضراب شامل في فلسطين رفضا لـ 
 وورشة المنامة" القرن

إضراب فلسطيني شامل عم  - وكاالت -رام اهللا  ٌ ٌ
نعقاد ورشة المنامة ً تزامنا مع ا كافة األراضي الفلسطينية

ًفي البحرين، تعبيرا عن الرفض الفلسطيني للورشة ولكل 
ًمخرجاتها، وتنديدا بالمشاركة العربية فيها، وهذا ما أجمعت 

 .عليه جميع الفصائل والمؤسسات الفلسطينية

حزيران ورشة  / يونيو٢٥وتنطلق اليوم الثالثاء 
 العمل، التي من المقرر أن يعرض جاريد كوشنر صهر
الرئيس األمريكي دونالد ترمب الخطة االقتصادية لتسوية 
ٍالقضية الفلسطينية خالل الورشة التي تستمر غدا وبعد غد  ً

  .األربعاء

وقبيل افتتاح الورشة كشف البيت األبيض عن 
ًوسيتم ووفقا للخطة " صفقة القرن"الجزء االقتصادي من 

 مليار دوالر من الدول والمستثمرين، وسيتم ٥٠جمع 
 مليار دوالر منها إلى السلطة الفلسطينية وقطاع ٢٨تحويل 

 مليارات إلى مصر ٩ مليار إلى األردن و٧.٥غزة؛ وتحويل 
  . مليارات إلى لبنان٦و

وأعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر 
الحصار، سلسلة من الفعاليات الوطنية خالل األسبوع 

  .ةًالحالي رفضا لصفقة القرن ومؤتمر المنام

ودعت الهيئة، إلى اإلضراب الشامل اليوم الثالثاء 
في كافة أنحاء قطاع غزة، والمشاركة في المؤتمر ) ٢٥/٦(

 مساء في قاعة ٦:٣٠الوطني الذي سيعقد في الساعة الـ 
  .رشاد الشوا غرب غزة

كما دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر 
ل الساحات، الحصار، جماهير شعبنا في الداخل والخارج وك



  
  ٢٢٦ 

إلى المشاركة الواسعة في كافة الفعاليات واألنشطة التي 
، "المشبوه"ًتنظم رفضا لصفقة القرن ومؤتمر البحرين 

  .لتشكيل أكبر حالة رفض شعبي وجماهيري

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أكد على 
ً، مشددا على أن رفض "سياسي"ّأن حل القضية الفلسطينية  ّ

ركة في مؤتمر البحرين االقتصادي أسقط فلسطين المشا
  .الشرعية عنه

وقال اشتية، في مستهل جلسة الحكومة أمس 
االثنين، أن محتوى الورشة األمريكية في العاصمة 

" ضعيف"، والتمثيل فيها "هزيل"البحرينية المنامة 
 ."عقيمة"ومخرجاتها ستكون 

بإنهاء "ّوأوضح أن حل القضية الفلسطينية يتمثل 
ل وسيطرتنا على مواردنا، وسيكون بإمكاننا بناء االحتال

 ."اقتصادنا

واعتبر رئيس الوزراء أن المشروع االقتصادي 
تبييض "األمريكي والمؤتمر المنبثق عنه في المنامة هو 

ً، مشيرا إلى أن "ٕلالستيطان، واضفاء للشرعية على االحتالل
الخطة األمريكية المنشورة لم تتطرق إلى ملفات سياسية 

 ."اقتصاد هوائي"ئيسية هامة، بل تتحدث عن ر

 المجلس التشريعي

من جانبه دعا النائب األول لرئيس المجلس 
 ملك البحرين إلصدار قرار عاجل  التشريعي أحمد بحر

بإلغاء انعقاد المؤتمر االقتصادي الذي يمثل الشق 
ًاالقتصادي من صفقة القرن، والذي تستضيفه المنامة غدا 

 .الثالثاء

األراضي العربية " بحر في بيان صحفي أن وأكد
العزيزة يجب أال تكون مستودعا للفتنة أو مقرا للتآمر على 
ٕالقضية الفلسطينية والتخطيط لتصفية وانهاء الوجود 

  ".الوطني الفلسطيني

مؤتمر " ووصف بحر مؤتمر البحرين االقتصادي بـ
يشكل جريمة سياسية "ً، مشيرا إلى أنه "الفتنة والمؤامرة

  ".ٕوقانونية وأخالقية وانسانية مكتملة األركان

ودعا الدول العربية التي أعلنت مشاركتها فيه إلى 
مقاطعة المؤتمر واحترام المشاعر الوطنية الفلسطينية وعدم 
منح إدارة ترمب العنصرية واالحتالل اإلسرائيلي الشرعية 

  .>>...للمساس بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية

  ٢٥/٦/٢٠١٩ليوم فلسطين ا

* * * * *  

صفقة "ًفعاليات احتجاجية فلسطينية رفضا لـ 
  "القرن

  

 انطلقت اإلثنين فعاليات –  المحتلةالقدس
احتجاجية في مختلف محافظات الضفة الغربية الفلسطينية 

والورشة االقتصادية ” صفقة القرن” المحتلة، رفضا لـ
المنامة، المزمع عقدها الثالثاء في العاصمة البحرينية 

برعاية اميركية وحضور اسرائيلي باالضافة الى ممثلين عن 
 .العديد من االنظمة العربية والخليجية

تستمر الفعاليات “وقالت مصادر فلسطينية 
االحتجاجية التي دعت لها القوى والفصائل الوطنية 

 من الشهر ٢٦ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حتى 
 .”الجاري

والقوى الوطنية يافطات سوداء ورفعت الفصائل 
  .في جميع أنحاء شوارع القطاع للتأكيد على رفض الصفقة

ًونظم أهالي األسرى في سجون االحتالل اعتصاما 
أمام الصليب األحمر غرب غزة للتأكيد على رفضهم للصفقة 
ولورشة البحرين رافعين العلم الفلسطيني وشعارات تدعو 

 بمقاطعة الورشة الدول العربية التخاذ قرار سريع
  .االقتصادية

 ١٠ ص٢٥/٦/٢٠١٩الراي 

* * * * *  

بيت القدس " ..بتنظيم مؤسسة القدس ماليزيا
يستقبل زواره على الطريقة " المفتوح

  الفلسطينية
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في مبادرة جمعت بين التقاليد الماليزية 
بيت القدس "والفلسطينية، نظمت مؤسسة القدس ماليزيا 

وقد رحب دكتور .طر السعيداحتفاال بعيد الف" المفتوح
شريف أبو شمالة بالحضور من الشخصيات السياسية 
والرسمية وممثلي المؤسسات والناشطين في العمل 
للقدس وفلسطين، وممثلين عن الجاليات المقيمة في 
ماليزيا، كما نوه أن هذا االحتفال الذي يعبر عن قوة 

ثابة األواصر بين الشعبين الفلسطيني والماليزي، يأتي بم
رسالة محبة وتقدير للناشطين في القضية الفلسطينية، 
كما أنه فرصة للتبادل الثقافي بين الشعبين الذي 
يجمعهما حب المسجد األقصى والحق في األرض 

  .المقدسة

وقد جرت العادة أن تنظم العائالت والمؤسسات 
الستقبال المهنئين بعيد الفطر " البيت المفتوح"الماليزية 

عام والحلوى الماليزية التقليديين، حيث ينتقل وتناول الط
األصدقاء والزمالء من بيت آلخر تلبية لدعوات البيت 

  . المفتوح طيلة أيام شهر شوال

أما في بيت القدس المفتوح فتم تقديم الطعام 
والحلوى الفلسطينية مثل الحمص والتبولة والمقلوبة 

نافة وكعك وغيرها باإلضافة إلى الحلوى التقليدية مثل الك
 .العيد الفلسطيني بنكهته الخاصة

وقد عبر الضيوف عن سعادتهم بهذه المبادرة 
التي تقودها مؤسسة القدس للعام الثاني على التوالي 
وتكون فرصة جميلة لاللتقاء باألصدقاء والناشطين في 
بيت القدس وتعزيز العالقات االجتماعية في جو من 

  .السرور والمرح

  ٢٥/٦/٢٠١٩ موقع مدينة القدس

* * * * *  

ًتنظم معسكرا صيفيا  الهند – مؤسسة القدس ً
  للتعريف بالمسجد األقصى المبارك

 

ًنظمت مؤسسة القدس في الهند معسكرا صيفيا  ً
المبارك من خالل سلسلة من  األقصى للتعريف بالمسجد

 .ً طالبا٢٥األنشطة والبرامج والمسابقات التي استهدفت

 متعددة حولوقدم المشاركون روسومات 

المبارك، مؤكدين على دعمهم للقضية  المسجد األقصى
  .الفلسطينية وللفلسطينيين المرابطين في األقصى

  ٢٥/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

القدس مكانة شرعية ورعاية "افتتاح مؤتمر 
 بجامعة اليرموك" هاشمية

في جامعة  بدأت – قديسات محمد – بترا -اربد 
م الثالثاء، فعاليات المؤتمر الدولي التاسع اليرموك اليو

، الذي تنظمه كلية "القدس مكانة شرعية ورعاية هاشمية"
الشريعة والدراسات اإلسالمية بالجامعة، بمشاركة باحثين 

  . وعلماء ويستمر ثالثة ايام

وقال رئيس الوزراء االسبق الدكتور عبدالرؤوف 
يون الهواشم، الروابدة، في حفل االفتتاح، إن القدس في ع

يرعونها ويحمون تاريخها وآثارها، وأن جاللة الملك عبداهللا 
الثاني، ينهض بشرف الدفاع عن القدس في كل محفل 
وميدان، ال يتواكل وال يتخاذل، وحوله كل األردنيون 

  . يحفظون العهد مهما غال الثمن

واكد أن القدس واحدة ال ثاني لها، وال بديل عنها 
 المدائن، وقبلتنا األولى، وأرض إسراء او لها، فهي زهرة

سيدنا محمد عليه الصالة والسالم، وقيامة المسيح عليه 
السالم، فالقدس صميم عقيدتنا، وستبقى مهوى أفئدة 
المؤمنين إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها مهما تآمر 

  . عليها معتد أثيم، وتخاذل عن نصرتها جبان لئيم

ة الدكتور زيدان أن من جهته، قال رئيس الجامع
ًجامعة اليرموك ستبقى واقفة، حيث يقف جاللة الملك رافعا 
ًعلم القدس عاليا في الحفاظ على قدسيتها وعروبتها 

ًولفت إلى أن للقدس مكانة شرعية ورعاية  .وهاشميتها ً ِ
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هاشمية، حيث تنبع شرعية القدس من أنها أولى القبلتين 
ل اهللا صلى اهللا عليه وثالث الحرمين الشريفين ومعراج رسو

وسلم مؤكدا على أن الرعاية الهاشمية موصولة عبر 
  .التاريخ

وأضاف أن الشريف الهاشمي الحسين بن علي 
ُأبى أال يكن مدفنه في نفس المكان الذي عرج منه النبي 
إلى السماء، إضافة إلى أن الجيش العربي الهاشمي هو 

ها في عام من دافع عن حرمها واستشهد أفراده على أسوار
١٩٤٨.  

واشاد الشيخ الدكتور عكرمة صبري مفتي القدس، 
ٕوامام وخطيب المسجد االقصى المبارك سابقا، بدور 
الهاشميين في رعاية المقدسات االسالمية في فلسطين 
وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك منذ عهد الشريف 
حسين بن علي واستمر حتى استلم الراية جاللة الملك 

  . الثانيعبداهللا

ولفت إلى أن فلسطين، والقدس، واألقصى ألفاظ 
متداخلة في مدلوالتها وابعادها، ألن اآليات الكريمة 
واألحاديث الشريفة المتعلقة بهذه األلفاظ لم تفصل بين 
مدلوالتها فكلها تصب في إطار واحد، موضحا أن اهللا عز 
وجل حبا مدينة القدس بمنزلة عالية رفيعة، فقد ربطها 

كة المكرمة وبالمدينة المنورة حيث االسراء، وربطها بم
بالسماء بالمعراج فهي بوابة االرض إلى السماء، كما انها 

بوابة السماء إلى األرض فقد نزل فيها االنبياء والمرسلون، 
  .وبارك بالمسجد األقصى وما حوله

وقال رئيس المؤتمر عميد الكلية الدكتور أسامة 
 ورقة ٢٦تمر تتضمن مناقشة الفقير إن فعاليات المؤ

علمية وبحثية، يقدمها باحثون وعلماء من دول إسالمية 
وعربية وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية وهي البعد 
الحضاري، والمكانة الشرعية، والرعاية والوصاية الهاشمية، 

  .والرؤية المستقبلية

وألقت الدكتورة عفاف جعواني من تونس كلمة 
الى الدور الرائد لألردن قيادة المشاركين اشارت فيها 

وحكومة وشعبا في االعتناء الفريد بقضية القدس الشريف 
بحكم التوأمة التاريخية بين األردن وفلسطين، مشددة على 
الواجب الكبير الذي يقع على عاتق األمة جمعاء تجاه 
قضية القدس خصوصا، وفلسطين عموما، فالمسؤولية 

 فقط، بل تتعدى الى كل كبيرة وال تقتصر على السياسيين
  .المسلمين

وقالت ان هذا المؤتمر يعد لبنة أساسية في 
النصرة االعالمية والعلمية للقضية الفلسطينية ومناصرة 

  .القدس واالقصى الشريف

وألقى استاذ الحديث الشريف في الكلية الدكتور 
، كما تم عرض "القدس فينا"سعيد البواعنة قصيدة بعنوان 

  .ة وانجازاتها ومكانة القدس وشرعيتهافيديو عن الكلي

٢٦/٦/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

* * * * *  

�א�6א�א� �

 إلى "أميركا"من .. تزييف التاريخ القديم
 مع المؤرخ الراحل زكي الغول" فلسطين"

  

بعد سنوات طويلة من  -   وليد سليمان–أبواب 
الحاج زكي «البحث والتمحيص تأكد للمؤرخ المقدسي 

 ان هناك -   الذي رحل عنا قبل شهور قليلة- » ولالغ
  .!!ًتزويرا للتاريخ القديم يستهدف العرب

انه السياسي ! فمن هو الحاج زكي الغول؟
، والمؤرخ الفلسطيني المقدسي ورجل االعمال المعروف

ِوقد شغل منصب أمين القدس حتى وفاته في عمان َ.  
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ًوكان الحاج زكي عضوا في أمانة القدس التي 
، وبعد ١٩٦٧ ومنعها االحتالل عام ١٩٦٣تشكلت عام 

وفاة الدكتور أمين مجج أمين القدس السابق، تم تعيين 
وذلك ، ١٩٩٩ًزكي الغول أمينا للقدس في األردن عام 

للحفاظ على التمثيل العربي اإلسالمي لألمانة إلبقاء 
ًقضية القدس حية في األذهان ّ.  

 -لغول  زكي ا-  وقد مارس أمين مدينة القدس
َدورا معنويا في األمانة انطالقا من عمان، ومثل القدس  ّ ً ً ً
في اجتماع البلديات العربية وبلديات جنوب أفريقيا 

ًوأميركا، ومثلها أيضا في المؤتمرات العربية واإلقليمية  ..
ُوقد كرمه الملك الحسين بن طالل .  

  ًلم يدخلوا فلسطين أبدا
 يدخلوا بنو اسرائيل لم«في هذه الدراسة 

 يقدم ٢٠٠١عبر كتابه الصادر في عمان عام » فلسطين
) القرآن الكريم(الكاتب الغول قراءة جديدة لبعض آيات 

التي تؤكد جميعها ) العهد القديم(وبعض نصوص التوراة 
  .!!أن بني اسرائيل لم يدخلوا فلسطين

وان خروجهم من مصر كان الى الجزيرة العربية 
مالك سليمان وداود كانت في عبر البحر االحمر، وان م

  .!!الساحل الغربي لجزيرة العرب ولم تكن في فلسطين

ُالكتاب يعتبراضافة جديدة ومهمة  – فهذا البحث
للبحوث الكثيرة التي تفضح اكذوبة وجود أية آثار لليهود 

  .في فلسطين أو في القدس أو حتى في سيناء

ويؤكد المؤرخ الغول ان سليمان عليه السالم 
ي اليمن وليس في فلسطين، وان حكمه كان بعد كان ف

عاما من خروج بني اسرائيل من مصر الى ) ٤٧٦(
  .الحجاز

أي ان سليمان حكم اسرائيل في القرن الثامن 
كما هو مزور في ، قبل الميالد وليس في القرن العاشر

  .!!ًكتب المؤرخين او جهال منهم

ألن خروج بني اسرائيل من مصر كان في عام 
عاما حتى حكم ) ٤٧٦(فلو انقصنا منه ، م. ق١٢٢١

  .م بداية حكم سليمان.ق) ٧٤٥(سليمان يكون الناتج 

وهذا الناتج يكذب ان سليمان كان يحكم في 
ويكذب ان سليمان كان مولودا ، م. ق٩٦٣القدس عام 

  .عاما من بدء حكمه) ٢١٨(آنذاك أي قبل 

واليهود يدعون ان الهيكل بني في عهد سليمان 
ًن العاشر قبل الميالد، وسليمان لم يكن مولودا في القر
  .!!حين ذاك

في ) قصر صرواج(وما يقوله مؤرخو العرب ان 
وان . اليمن كان قبل مجيء االسالم هو قصر سليمان

في اليمن أيضا هو قصر بلقيس ملكة ) القشيب(قصر 
  .سبأ

  !كانت األسئلة حيرى

وعن بدء تفكيره بالقيام بهذه الدراسة حدثنا 
  :ًما الغول بقولهقدي

تعود معرفتي بتاريخ اليهود القديم الى ما كنا 
وما كان يشاع من ان لليهود في ، نقرؤه في كتب التاريخ

وان بني اسرائيل كانوا يحكمون !! ًفلسطين آثارا ومقدسات
فيها، وكانت لهم ممالك احداها في القدس والثانية في 

ا في نابلس، وان داود وسليمان عليهما السالم عاش
  .!!فلسطين

وقد رسخت هذه المعلومات في ذهني باعتبارها 
ووقائع مرت بفلسطين في !!! حقائق تاريخية مطلقة

العصور القديمة خاصة ان بعض المؤرخين العرب ربما 
أخذوا هذه األقوال عن مؤلفين أجانب واعتمدوها في 
تاريخهم عن القدس وفلسطين، ومن بينهم مؤرخون 

من ألفوا عن فلسطين والقدس أو أجالء من فلسطين وم
  .يكتبون عنها

اال انني في السنوات االخيرة ونتيجة لبحثي 
وقراءاتي المختلفة بدأت تساورني الشكوك في صدق 
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المعلومات المتداولة عن بني اسرائيل، وعن وجودهم في 
ُخصوصا انه لم يعثر على أي أثر )!! القدس وفلسطين(

  .هميدل عليهم حسب اقوالهم وادعاءات

فمن المفروض ان كل دولة لها شأن عظيم 
 ال بد ان تترك - كما يقول اليهود اليوم - واعمار عظيم 

  .!!ًآثارا تدل على حضارتها فوق االرض التي كانت عليها

ثم بدأت ادرس وابحث عن : ثم يتابع الغول
وبدأت .. تفسير لعدم وجود آثار لليهود في فلسطين كلها

ما يتعلق بسيرتهم، فتبين لي افتش في القرآن الكريم ع
وليس برا ، انهم خرجوا من ارض فرعون عن طريق البحر

فوق رمل صحراء سيناء، وان موسى فر من فرعون قبل 
ذلك الى ارض مدين وهي في الحجاز، وغير ذلك مما يرد 

  .تفصيله في هذا الكتاب

فوجدت انه ) العهد القديم(ثم اتجهت الى كتاب 
) مصر( خرجوا من ارض فرعون يقرر ان بني اسرائيل

وان اهللا لم يهدهم في طريق ارض الفلسطينيين مع انها 
البحر (بل أدارهم في طريق برية سوف أي !!! قريبة

ثم قطعوا البحر حين لحق بهم فرعون، وخرجوا ) االحمر
الى برية فاران في الحجاز ثم انتشروا في الجزيرة 

  .العربية

  كتب الجغرافيين والمؤرخين

ثم رجعت الى كتب : بع المؤلف الغولويتا
وخاصة أولئك ، الجغرافيين والمؤرخين العرب القدامى

الذين عاشوا في القرن العاشر الميالدي، فوجدت فيها ما 
يؤيد انتشار اليهود في شبه الجزيرة العربية، وان سبيهم 

  .كان من الجزيرة العربية مع بعض أهلها

لى حقائق كل هذه االمور جعلت الشكوك تتحول ا
اردت ان تطلع عليها أجيالنا المعاصرة، ومن يهمه االمر 

في !! في العالم ال يزور التاريخ إلغتصاب حقوق الناس
زمن أصبح دعم الباطل من أجل المصالح يعلو على 

  .الحق ولو لفترة من الزمن

بنو اسرائيل لم يدخلوا ''وقد عنيت بقولي 
ى نهاية حكم أي في فترة الخروج مع موسى حت'' فلسطين

  .داود وسليمان

  !العرب و كولومبس المخادع

العرب .. كولومبس المخادع( وفي بحث آخر
للمؤرخ الغول أكد أن العرب سبقوا بقية ) كانوا هناك

شعوب العالم في اكتشاف القارة األميركية، وال صحة 
للمزاعم الغربية من أن البحار االيطالي كريستوفر 

لبحر الكاريبي قرب كولومبوس هو أول من وصل ا
  .أميركا

ففي بحثه هذا عبر كتابه الصادر في عمان عام 
 يشيرالغول الى إن العديد من الدراسات واألبحاث ٢٠٠٥

وأن !!! أكدت أن العرب هم أول من اكتشفوا أميركا
األسماء العربية التصقت بموانئ أميركا الجديدة، ومنها 

  .وغيرها من األسماء العربية) هاني(ميناء 

عالوة على أن كولومبوس استعان بالخرائط 
والخبرات المالحية والسفن التي تركها العرب في 

  .األندلس

عندما قرأت قصة كولومبوس «: وأضاف الغول
وجدت تعتيما كامال حول معرفة األمم األخرى بالعلوم 

كطمس جهود !! الجغرافية خاصة الحضارة االسالمية منها
وعدم ذكر !! حيط األطلسيالعرب والمسلمين في ركوب الم

شيء عن أخبارهم التي كانت مدونة في بطون الكتب 
تلك التي نجا منها .. العربية قبل كولومبوس بعدة قرون

  .وكثيرها استولى عليه األسبان في األندلس.. القليل

ولم يذكر التاريخ األوروبي إال القليل عنها وعما 
الفضل ٕوامعانا في طمس ، فيها بسبب الحقد من ناحية

وعلى الحضارة ، اإلسالمي على حضارة العالم عامة
  .األوروبية خاصة من ناحية أخرى

  !المسعودي ومروج الذهب



  
  ٢٣١ 

فهناك العديد من المؤرخين الذين يؤكدون أن 
عرب األندلس وصلوا إلى شواطئ أميركا قبل كولومبس 

ً عام أو أكثر، ويستدلون على ذلك ابتداء بما ٤٠٠بـ 
والمؤرخ المسعودي، الذي ذكر في كتابه ذكره الجغرافي 

م أن ٩٥٦المكتوب عام » مروج الذهب ومعادن الجوهر«
، عبر »الخشخاش» أحد المغامرين من قرطبة ويدعى

 مع جماعة من -  المحيط االطلسي- بحر الظلمات
 -  أصحابه إلى أن وصل إلى األرض وراء بحر الظلمات

 -  يركاوهي التسمية التي كانت تطلق على منطقة أم
  .م٨٨٩ورجع سنة 

وقال الخشخاش لما عاد من رحلته بأنه وجد 
ًأناسا في األرض التي وصلها، وقد عاد محمال بحموالت  ً
الكنوز الثمينة الكثير من الذهب، وهو نفس الشيء الذي 

  .وجده كريستوفر كولومبوس

ومن األدلة كذلك التي ذكرها الباحثون أنه ما 
أن المسعودي وأبي حامد قبل الحمالت اإلسبانية نجد 

الغرناطي قد تحدثوا عن أشخاص من العرب أبحروا الى 
وعاشوا فيها فترة قبل ) بحر الظلمات(أراض جديدة خلف 

  .أن يعودوا إلى المغرب في القرن التاسع الميالدي

 وهم أبناء -وقد وردت سيرة هؤالء المغامرين 
، وتم »كراتشكوفسكي« في تحقيقات المؤرخ -عمومة 

 في قسم الجغرافيا في جامعة ١٩٥٢تحقق منها عام ال
  .البرازيلية» ويتواتر«

  !خرائط عربية

 واالتجاه تلك الخرائط الرأيومما يؤيد هذا 
في » االسكو«الموجودة حتى اليوم في مكتبة قصر 

ابن «وهي الخريطة التي رسمها الجغرافي العربي ، إسبانيا
ة لألميركيتين كدليل وتظهر فيها السواحل الشرقي، "الزيات

على اكتشاف العرب لألراضي الجديدة قبل كولومبس بعدة 
  .قرون

التي يغلب عليها (وكذلك في متحف تايوان 
وثيقة «يوجد مخطوطة تدعى ) كسنغافورة العرق الصيني

م الى امبراطور الصين جاء ١١٧٨قدمت عام » سنج
ن فيها أن البحارة العرب اكتشفوا أراضي جديدة تدعى موال

  .ً)اميركا حاليا(بي 

ومن حين آلخر كانت تظهر تلك الوثائق 
األميركية نشرت » نيوزيويك«والدراسات، حتى أن مجلة 

وهو ) هارفرد(أستاذ بجامعة » هو لين لي«ًمقاال للدكتور 
ّمن أصل صيني، أكد فيه أن البحارة العرب اجتازوا 

  .األطلنطي قبل كولومبوس بحوالي قرنين أو ثالثة

أن هذا الدكتور «: ً المجلة المذكورة أيضاوذكرت
أعلن عن نظريته هذه في المؤتمر الحادي والسبعين بعد 
ًالمئة للجمعية الشرقية األميركية التي تضم عددا من  ّ
ّاألساتذة المتخصصين وقال إن المالحين العرب قاموا قبل 

من الطرف الغربي من القارة اإلفريقية ) م١١٠٠(عام 
ورسوا بسفنهم في عدة ، ضاء بالذاتومن الدار البي

  .أماكن على طول الساحل الشمالي األميركي

بيري (كذلك فان القبطان التركي حاجي احمد أو 
 خريطة ١٥١٣رسم عام ) كما يدعى في الغرب) الريس

مذهلة لسواحل االميركيتين في الوقت الذي كان 
  .!كولومبوس يعتقد انه اكتشف الهند

  !العرب قبل االميركان

» أحوال التربية اإلسالمية في أميركا«وفي كتاب 
ذكر الدكتور كمال النمر ان بعض البحارة العرب انطلقوا 

واستقروا على شواطئ ما ) م١١٥٠عام (من االندلس 
كما وجدت في اسبانيا تقارير ، )البرازيل(يعرف اآلن ب 

 زمن -  عن مغاربة هاجروا من اسبانيا ١٧٩٠تعود لعام 
  .توطنوا جنوب كاليفورنيا وفلوريدا واس-االضطهاد 

م اكتشف األتراك خريطة ١٩٢٩وفي عام 
، »بيري رئيس أو الريس«للمحيط األطلسي قام برسمها 



  
  ٢٣٢ 

وقد كان في وقتها رئيس البحرية العثمانية، وذلك سنة 
  .م١٥١٥-١٥١٠ هـ أي حوالي ٩١٩

والالفت لإلنتباه أنها تعطي خريطة شواطئ 
 بل ليس الشواطئ فقط، بل أتى ًأميركا بتفصيل دقيق جدا،

ِعلى ذكر أنهار وأماكن لم يكتشفها األوروبيون إال أعوام 
  .م١٥٦٠-١٥٤٠

 بأن هذه - كما ذكر بيري رئيس - وهذا يعني 
الخريطة مبنية على حوالي تسعين خريطة له وللبحارين 
األندلسيين والمغاربة الذين قدموا قبله، فسواء هو أو 

ًوا قطعا تلك المناطق، وعرفوا العرب قبله سيكونون عرف
  .اسمها قبل األوروبيين

والغريب في األمر أنه أظهر بالتفصيل جبال 
 التي هي جبال تشيلي في أقصى غرب - االنديز-األنتس

قارة أميركا الجنوبية، التي لم يصلها األوروبيون إال عام 
  .م١٥٢٧

  وثيقة لويزا ايزابيل

وهي م اكتشفت لويزا أيزابيل ٢٠٠٠وفي عام 
دوقة مدينة سيدونسا بالصدفة وهي ترمم قصرها في 
مدينة باراميدا وثائق إسالمية مكتوبة بالعربية ترجع إلى 
العهد األندلسي، في هذه الوثائق وصف كامل ألميركا 

والمسلمين فيها قبل كريستوفر كولومبس، خبأها أجدادها 
الذين كانوا حكام إسبانيا وكانوا جنراالت في الجيش 

اني، وكانوا حكام األندلس وأميراالت البحرية اإلسب
  .اإلسبانية

وقد خافت أن يحرقها األسبان بعد موتها، فقامت 
 م، وهذا ٢٠٠٨بوضعها في كتاب قبل أن تموت سنة 

وفيه «Africa versus America» :الكتاب اسمه
تفاصيل كثيرة عن اكتشاف العرب ألميركا قبل كريستوفر 

  .كولومبوس

د وصول العرب إلى أميركا قبل وأطرف رأي يؤك
 الذي الرأياكتشافها من قبل كريستوفر كولومبس هو 

) م١٩٥٥(سنة ) جيفر يز(نشره عالم األجناس األميركي 
ّإذ أكد ، في بحثه الشهير عن أصول الشعوب األميركية

وجود صالت غير منقطعة بين العرب المقيمين في 
الغربية الشواطئ الشرقية للمحيط األطلسي والشواطئ 

للقارة الجديدة قبل مجيء كولومبس بأربعة قرون، ويؤكد 
هذا العالم أن العرب هم الذين نقلوا زراعة الذرة إلى العالم 
القديم بعد أن جلبوه من أميركا في إحدى رحالتهم إلى 

  .هناك

٢١ص ١٢/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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وال معايدات إلى " القدس"معايدة خجولة إلى 
  !!اغيره

  

  حيدر محمود

ِلك يا قدس، ما يليق بعينك َِ ْ َ ُِ ُ ُ  

ُمن الكحل، والدم الحناء ّ ِ ُِ  ِ ْ َُ  

ُعيبنا َِأننا عجزنا عن الموت: َْ ْ ِ َ   

ُلم يعجز األبناء.. ْولكن ِ َ َْ!!  



  
  ٢٣٣ 

ِصالح الدين"ّفلقد أَقبلوا، كأن  َ"  

ُفيهم، وفي يديه اللواء ِ ْ َ َ  

ِوتنادوا إلى الفداء ِ ْ َ ًرعودا: ََ ُ  

ًوبروقا ُفنعم نعم الفداء. .ُ ِ ِ َِ َْ ْ َ  

ْيا أحباءنا الذين افتدونا َ ْ َ  

ْبدماهم ُ ِ ُما زال ثم رجاء.. ِ َ َ  

ّال تبالوا بنا، وال تسمعوا منا َ ْ َ ُِ  

ُفكل الذي نقول  ُ ُهراء: "َ ُ!!"  

َُأنتم الرائعون، ال نحن، فالقدس ْ ُ ُ َ  

ُابتداء لديكم ُ   ُوانتهاء.. ٌ

ّودم طاهر يسيل، وأما ٌُ ِ ٌ َ َ  

َعندنا ْ ِ فهي ..ِ ْ ُدمعة خرساء"َ ٌ!"  

ََأيها الصامدون، لن تستجيب ْ َ َ ّ   

ُلكن ستستجيب السماء.. ُاألرض َ ُ َ َْ ْ!! 

  ١٢ ص٤/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  

  

ِالرصاصة اُألولى«في ذكرى  ّ« 
  

  حيدر محمود

ُالساكن«َأيها  ِ   ْفي اَألقصى، سالما» ّ

ِأبا الثوار«يا  ّ«ال زلت اإلماما ،َ ْ ِ  

ْلم تزل َ رايتك ََ ْة، والـالرأيُ َ  

َقرشي الحد  ُال زال الحساما.. َُ َ  

ْواسمك الطاهر فينا، لم يزل َ َ ُ ِ ّ َ ُ ْ  

ًدوحة« َ ْ َتطلع صيدا، ونشامى» َ ً ُ ِْ ُ  

َفهو،  ْ ٍرفيقا عمر.. »ْواألَقصى«َ ُ ُ  

ِقد حلفنا بهما ِ ْ َ َُأال يضاما: َ ّ..  

ُوحلفنا لهما َ َْ َْأن نفتدي: َ َ ْ  

ّكل من صلى  َ ْ َ    وصاما.. ِفيه» الضحى«ُ

ِأبا الثوار«يا  «في كل يد ،ٍ  ُ  

ٍْحرة  َ منك -ُ ْ َ إباء يتسامى- ِ َ ٌ ِ  

ٍوعلى كل جبين َأسمر ٍ َ ْ َ ُ  

ُمن شذى وردك، َأنفاس خزامى ُ َْ َ َِ ْ  

  –ى نام المد  وقد–ال ينامون 

ُكله  ..ُالقوم«و   ما زالوا نياما» َْ

ًقسما  َ ِبالثورة الكبرى«َ « :ًدما َ  

ُورصاصا، وخيو ِال، وخياماً ً..  

ِقسما بالغر من فرسانها ُْ ُ ً َ َ  

ِسوف تبقى نارها فينا ضراما ُ َْ َ  

َْوستبقى يا  ِأبا الثوار«َ  «ما  

ِبقي األحرار للعرب، إماما ُْ ُ َ َ  

َونلقاك.. َوسنلقاها ْ   على.. َ

ِبابها الطاهر ِ ّ َِأحرارا كراما: ِ ً 

 ٢٤ ص١١/٦/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  


